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 س راشدیس

 یابیذ مراتس

 «ناگشی ره نگ او>



 تق رد ناداب اب سن
 تادابآ ددنو رم

 امت فلتخم یاه

 .دومن دنهاوخ تمیزع

 مهدجه هبنشژ و رب دهلصاو ء

 یتس رپ رس یو ر

 ترفغاس تاداب ابت

 یدا زک رب زا

 طاقن ردهد رم«ال ن رمشدد ترملک

 وزاوها هلمجزا زین ناتسزوخرگبو

 ورم ام رهشرد نافوام ملل
 داتفه هطحل نبات

 ثاهک اندوب هدش یدادربءلبن نآ بلد

 دسر نآ راک رد ها

 رج زا وب دوتسا تیلاا

 و ترفاسم دوک دم ین اهک ان هفندتلف

 ِ هزا یاهدع ثاادت
 9 نر , دشاب

 هک تسارا رف نیاذا غوفر
 مادقا حراخ را ررفاسم كيدرش)
 ورناخد ۳ ,دب )رز

 ) هاش نه هورگ ونایباباقآ

 دزد رک تمن زع ایلاتاب

 رد هک یربع هاابند رد

 ملیف شوبزاو] ویدرتسا -حاصو ریدم نایب ان اف[ دش
 ن الاب یمادیتتس ان رب

 | اهقملیف شوی داد دند ون ك ر

 وگتنهامدسه رانس هطجم رد هتشذگ یاه هنفه

 یافناب (الاتبا

 دصقب ارتاربا شیب هتفه رد م ابلاتبا

 زا دراد دصف و هتشآ

 یاه مثین یدابذ ریداقم یناریا دیدح ناکدنب وک هلبسو هبتآ هام لو

1 1  ۳ ۴ 
 هاگ دورف دو دیدج ناگ هی وک قوف دوارک رد دیام هلب ود یمایلاتب |

 هلطحل

 نومو دات بعیاص

 نایتسلاق رو یاب
 ی راکفاب

 تراهک (ترب ور

 دن وش يم هدیدزاو رب ز

۱ 
2 

 ۱۳۳۱ ناب 7۱۹ هبنشکی - ۱۳۵هرامش -م راهچلاس

  هرادالحم

 لایر ۱۰ هرامشکت

 لعل ژاساپ یرهچ ونم ناب ایخ
 لاید ۵۰۰ هنایلاس لا رتشا

۱ ۱ 

 پاچ اهیندناوخ یزاسروار-۳۵۰۹۵نفلت  روصپاچ

 داجیور
 ی

 ودراب هما شب نب

 نآ نی وتمهم هک هد

 تسا یزد

 یفیحن بهملبف یماهن .یاهتیققومزا

 یسب نآ شیامناب هک متپجرد هتخ

 دهاوخنآ هج وتهیرتشب یاهتیقفوم

 یوکیو هنیاش لمعنیا ام دش

 یامنستمنصیا رب اد یتل ودتاماقم
 می دا ودبعاو هنف رث اغ یموت

 یافهروشک ریظن مه تکلسمنبارد

 تشاجزا امنیس تمنصو رتهرگبد

 یرتشی یاهتدعامو یناببتشب تل ود

 . دوش
 1 تفلک لوبس تال

 رله هتسد شیب هتفه هبنش هس رد

 تاب ) ملیف یتف دداک و ناکشیب

 جداخب لیمونا هلیسوب (دسناوج
 دروم رظاثم ات هدومن تمیزع . رهش

 هکبماگنه . دوش یرادریملبف مورل

 هک دوکذم پیکا 7لماح لییموتا
 ( ؛تفلکل ببستال) مب رکاب يتسحم

 واچ" زا .تساوخیم ۰ دنا ریه اون آ

 غارچ ناپکان دنک روبع|یواهبءار

 زا مدق دنچ لسموتا و .دش رمرق

 وود فق و را ولجب وکعبم

 رورموروبع لوتسم هک یسیلب

 وتفشآ ربلمع نیاذا دوب ءادراپچ

 یتسع لینموتا یوس نانک شرف

 لیبس تل هکیلاحرددمب و دمآ شیپ

 ۲ ۰ تنگ هبو لد تشب دد اد یتفلک
 ۲ تن هکیورم ..هیبخ هچ..یاهآ

 یربدیاب و . ينک تفلکل یبسین وتم

 هب هچا رت «یریکم لبیس حاب نودیم

 ندن و د نیشام

 تودپ شاهتسدو رادو یتسجء

 لصاودیاب نو رب ناشسان هعتیا
 ۱ لپ هومام عالطاب ارنابرج

 1 رک شیپ دد !!ددوخ مار دشن اصرب

 , .دنتن رو

 رم

 9 هی
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 تاقر
 هک یلاجنج وراچ نیااب

 ردلفستامیجوورت وم دن ! هتخادن |ء

 هی ریحذاسل وفیئابمل تست دیپ
 درذگب ول داهنیج تشذگ رسو ملیق

 دوخیابقدزا یکی ارت [یویدانسو

 دش و رفن

 ملبف هیهت ریدم «رلدآ یدابد

 ندودنب ادایرفو دادزاوپدوتسا نپآ

 یکی هکشب ادرجس هتف رگ ماسرصرگید

 دودیم نورب دا ناطاژا یخب نآ

 دنکیم دیدن ورنوم . دوشملخاد

 یکی نآ .دیوگیم !زسان دلیفنام

 دپ انیمینشآ یگینیا ۰ دنکبمرهق
 هد رهب سا وف ینابمک هکنیابهچ وتاپ

 :صرحذ|یرگیددوشز

 دهاوخخسن ین ابسک اباددوخ دادوارق
 ۰ درگ

 مولمم هیضتنیا تدوصرهب
 هاگ ره-دشدها وخ یهشنم اجگبتسیف

 یناکیرم ۲ غیلبت عونكي نایرجنیا
 ملیف هیبنذا ینامک هن ۲ زج ۰ دشابن

 شیپ دد یرگیدهاد دیامت رظن فرح

 !دورن شوغ آرد
 یارب ناپوسنارغ مولعمدا رقذآ

 مادنازچ دوخ یامنح تحلج تاجت

 دد یرگید هلیسو ودداب تین
 نداد ناشت یارس و دن دادن ر

 بمز)وسب واندب كرحمد ساسح طاق

 مزال ه اهب هکدن وشیم لسوتم يباه

 .دهدب اهنآ تسه ا>

 دروضطاریما «ندرند دانی"
 ک یابه تنابش و ميدقمود فورمح

 اکیحدوب روت و « نوسناوس

 4)۱نو را » شغ ودن داد تا

 فورصم دونک [ « یددوس وتریلآ

 تالیطمت» . دیاشءافبا یایلاتب

 بوصمیزتناف یدمک ناب «نو رت

 تالطس د هک
 ۰ ودراب م هدوالع درادمان «ندورن
۱ 

 ! دشروسناس هسنارفرد هک یملیق

 مالعایوسنارف یاههءانژورو»

 ناپچدوساس فراط زا  دچ » دبدج ملیف هک دش

 درابنیس نایوضارف داهن زا ۰۲ تسا هدشرچیف صاسح هحصود یک

 "دفه دنچ

 ۱ دوم هدرکاد شدوخداگ « هحبقروص» !رپذ تساخرب دنقالعو

 دنخبل ؛ درب یب نایرجب ملبف نادرگ راک «هرگلاوپاد هنببه

 نایچاشامش دوب ملبف نیادد هچره تساوغیم ملد > تفگ هدذ یغلت
 هک یرطخذا ۰ یذدرما نارتخدذا ینتدنچ دیاشان « دشيم هداد ناتت
 4 , دنشاب دنح رب دنکیم ناشدیدهن

 ملیفام لفاال دش بوخ» . دورفا یوسنارف خهشداگن ربخ اپ

 <..۱ میدید اددی رفآ اد نزادخد



 ء راظا اداهن [ ملبف ناگدن ذاس «ب

 دنهابب«تشح ود اب رفد ساسحیاه«

 ها تاک ) نونسا ابلیچ دو

 0 ص

 یا رب هک یناسکب نمحساپ  هاکب الت

 نولدام ریظن ین اگشیپ رنه متای رظندر
 دد هکاد سی رهیلوجو ودنارب

 میلعت كدوپ وبن ناگشیپ ینهوبوونسا
 دنبامتیم رک ذ هن ومت ناونعب دن !هتناب
 و اهودنارب : تساءداس تباهنب

 رس یه ناگشیپ رتهویدوتسا نودب اه

 هک شرتخدو (نیداب ًاتبل»
 تام ] وا تاغالس وب دوتسا »د

 ووشيم هدید

 شداد دا وق
 دشک جن [ ان ردلپا ویراشن اب هاگره
 ۲!ددوخ دادرارق ون داو یناپک هک
 شیاجب اد واد هدرکخسف ناتپذ
 هکدرگدارفا دیاب - دنک ب وضع

 تسپ | هسگ مین هساک پز رگید

 وهدش تب نامذ ظد رق اب
 جم خم

 داصتخاب رابخا
 شیب ریعاوت مداهچ:ور >

 یسکو ک حدوجیلا «نارتخد»ملبا
 ب مسارم یط؛ .هادزب نادرگ رفک
 یبش نوئدد) یاب هد یهوکش

 حاطتا ییلگن !ناب دابددو یتنطلس لر او ی همایش |رووخیلف ماقمیا .دنتسناوتیم رب نادناخ رپاسو هکلروطح رد ندتآ ۱ ی
 دید « دن دوآ تسدب امتبسناهج دد
 وا لب اد ملینیا نیدقتم فنی لدیسانهانب هاگچیهد + تسین دادرب تسد

 نیاب ددلپاویلیب مولعمدارق زا
 راد رم تسدندویبیهیدد وازآاپیدوز
 «ان یاسو ملیفذادمب . دوب دها وخن
 ار ندوییه یاه ملیفاا یتباهنن
 نآ ههدومتن ین ادرگ راک ددلب او یلیم
 «تباگنهدشاپت «ملصو تانجدمه

 میف .نتخاس مرک رس ردلیا و یلس
 دیدرگ هیهت .دوب «یلول نسحود»

 و نم» ندوپبه هدنبآ ملبف
 قناطمزاب هکدرادمان ممرهاوخ

 ین ادرگ راک و هیت ودلب او طسوت لومحم
 ربظن یدمک تسا یملیف و دشدها وخ
 رهظ)ادس دد قشعد انب رباح

 ناتحاد»و ملیفدرومرد دنب
 تسا نی ددیماهوگتفک زین هارد

 ددلیادیلیب ارنآ ینادرک راک ه
 ۱دقن یکی نیالاحرهب یلو .دهدماجن |

 ككا رتشاس « یستیاردل و راه طسوت

 ینادرگ داکب و (رسب )دوم, هاب ناچ

 دبالآ یتابمگد دسن ویتساترباد

 ۰ دوتیمهیهت ستسیتردآ
 ویدوتسا رد مدهرداج> >

 و مچیمترب ادطسوت (م۱د-آ -ید)
 هیبن یلیاد دوتدآ یتادرگ داکب
 رم «دالع ملیف ناگشیپ رثه دوشیم

 تیسا یلیک ویا نج « مچیمدوخ
 یناپک طسوت ملقنبا دنشاببم
 دهاوخ میزوت سنسیترآ دنبانوپ
 . ده

 گنارفونم -هامحیلغ»
 تارتعاب و ررنهزوخ ینادزگ راکب
 ارج. اد نآ دنلودانج وا دوخ

 ۰ دیاسیم هیهئورتم ینایک

 عیرات لاکیزوم دان نیرتک دز
 دن اهدونن توصانح

 لر رتامالساد ملبق »

 ایوس ,ندل وهمایلپو شا رتخا دید
 یصتمدبک > هبدوا وهدورتو ندوا
 یکیدون هدنبآ هد مايننيا . دادمان
 دها وخ ودشپ امن ایسلک ینایک طسوت
 هم

 الت اگ «ملمدكنچد ملیق >
 لرد ۱6تا قادر ناسوو

 تسدب ارت وک چک هلجم «تب رم وآ
 رستک | هامهدنه دو هددوآ
 شی ات,نمنل هد (هتخنگ هام)

 5 لیاقد ملبندد
 مانب زا وآ ود ندول ایف وس
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 " ! شخبتانیمطا و مظعم وی وتسا گلی «لا رتناس) |

 ولت وبداریاهملیف هکب] هی تام

۱ 
 دزاسیم یسدافمابف هدنب آ دد لا رتناس ویدوتسا ً

 جم و و

 یاه راک

 هک ی :
 دنکبم همهت ارقارعر فلک تب

 ۱ رخ را

 کت
 مهدیه ماجن | یدابر

 یاجلب و یئامتیس
 جم د۱ یادم و ژکوربت یاه امنیسیتمنم تأصوم نامزد

 ساق فک ییلاطما یرتملتم 29 یاهراک لعغا الثم نی رم هتسج رب میهاوعب رگا ناربارد
 اب . ۱ 1 ابیژ یاهرته ءدادا ام زا رگ,دیاپهاک راکب ناباقآءا

 رمچب ِپ | ردص رد كشیب می رس مات اداهن

 و-بداد یاه هسلبا هیچ ّط ج راوتا ربال یداد رب | دص هلبج میهاوخ ار لا رتناس ویدوتسامات

 مب راد هدچ قارعنو+ زب و یاتقآ میدزرم شیامن نلاس ۳3

 3 ۳ ۱ 5 6 !زا ۶
 یاه راک د م-اساوخ تشادداهظا حیضوا و حیرشت نمض یماکنه نبازاشیپ لاسراپچ

 هدادیرثشبب تاعیضو:قارعنوم زب وز دنددم لیاسو نیااب اجنبا ردامهک دب

 یا رب تشادمالعا

 بیجعو هبق رتم ریغ هسقا و نیاهیه

 یسداف ملیف هک یمایارد نوچدوبنم

 اناربا یاهویدوتسا تالوصحمو
 :تسکشاب یرگیدزا سپ یکب

 - كي هباپ ناهک

 . دشهتخب ر لماک وزپجم

 اب دشیم

 چیه نامز نآ دد

 یسداف ملیف هیهت یارب یمادقا

 یچراخ یاه ملیف هلبودروماب طقف

 شورب ناتچهزورما اتوتخادرب

 لا ردتاس

 ودومت

 ۰ دهدیم هعادآ دوخ قیاس

 هبلاطم میظنتیارب شیپ هتفه

 متفدروب زم یویدوتساب هحفسنیا
 روما لوتمیدن دز یلع دمجمیاف ۲

 تاحیضوت لارتن اس وپدوتسا ژالپود
 تالیکشت و تیلاعف فارطا دد یفاک

 ناشی |قافتاب سبسد دندادویدروتسا

 فلتخم یاهتسقذا دیدژاب یارب

 ها ؟ راکباودب میتف دوی دوتسا

 میدش دداد زا ورت و نورکتس

 راک لونشم اجنآ دد داشن| یاقآ

  نیشام نوماریب زیتناشیادوب

#۷ 

 هلاسن دیدن رد

 ام هک تشادداهظا
 لا 9 راش»ایافآ

 ی
 / لپ و هجوتم ناتیلامت
 زتادرم چ 0 طم .تسا
 لا [ ثدم نا رووبد وتسا

 روا ار ۳ ۳" لب

 ریرعسمذا ۱۳ 1

 .ههزا شیب اش یوپ دوتسا هلب ود
 رک رارفدم لابقتسا

 نیر ماستام» هک تفک یدن دز

 .مدشمقا و لابقتسادروم
 زا ۰

 ی هر ا)لکاهملیف یر
 رز 9۳:۶۲ یلع) ینجمم نیاچمه و

 هند تسا هتشاد یرتالاب هبت رم

 تا و : نی یابا وا هک درک

 وات ءانم یاهمایفد: رادیعس

 هلب ودو باخت اار 3



 )دمجم كنبا و میدوب هدرک یفربس

 ثآ رب اد یلصا مان نامه يالم
 ۳۱ ادا رملیق زا رکید یک, میتشال
 لوصحم (یوباک دن ) . تام
 هشنارف یامتبس یدیک
 یوباک ونرتس و یاهملیف ۶ را نآ رد

 رک داقتث اب

 ناباتآ زا
 ک اضافت

 تساهدش هتفر رااکب رمآ

 راعفا و یدنرذ
 هلحم ناکدناوغب ویدونسا ین 4 یرتهرداک یف رعم یارب مدر

 وکن داهنآ ۲
 شر

 یدن رز یاقآ دنب

 ژالسب ود .دومما تب
 راذکا ونم هدهعب لا

 - یسای نایافآ زی دو
 وب نیارد يا 5
 دز زاد ار ژالب دد ینادد 4
 ژا دنترا رب هلبدد نت

 یناسک نوه الی 1۳۹ ی رها ۳
 بت -یلماک نایافآو یه

 ردازلوهر-نیت 7 یر زی
 ملمر كلمود ۳"

 ات آ دس ۳
 دا را ,راب ردداشا ۶ م زرد

 روا کت فک
 پاچزاتن ۶

۷ 

 ی ادرخ دهبن 2
 تن واعم یسافآ یاقآ زین و

 راکدوش هتفک تسا مزال هک یبلاطم
 دشابیم هص وم ن+ ایزو دهن ابشومادم
 زور تدع مامتدد لا رتناصوبدوتسا

 هشبهوزوشیمن لیطعت ءهاگچیه بشر
 هنلا . دنل ونشم دات نآ نانک راک
 تسق هتسو ودب ی ره د 2 یاهراک
 رد تیدزووو هتسدکی و دنا.دح
 دن زاد رب یم راک امبش

 هعس وا ۱ لا رثناصوب دوتسا
 ون تمسق رد وهد رک ادیب یرتشی

 نلاس ندنج نآ راک و
 هاطوب رم یاهداک تهج . فلتخم
 نآزا یدوزب هک تا هدش هتخاس

 دش دهاوخ

 و ریدم ینارماک ی آ
 ًأ ریخا لا رثناس وبدوتسا تحاص
 ترواجم رد اد یئامئيس نامتخاس
 یاعداب انپ هک هدرک عورش وبدوتسا
 لماک و لنج۰ یامنبس كب ناشدوخ
 میمصت ینا رماک یاقآ. دوب دهاوخ
 دیدج نامتخاس مامئا زا سپ دداد
 یرامشی یاهملیف شیوخ یامنیس
 رزاسهدامآ ژالب ود تپچ و رضاح اد
 هلب ودیاهملیق نب رتهب امنیس نآ ردات
 انسنیا ایوک دوشهداد شیامن هدش
 زاغآ یتآ لاسنوزس رد نآ تبل اعف و
 . .ددرک

 تشاد داهظا یدن رز یاقآ
 ادرفوژورما نیمه ینا رعاک یاقآ
 نپا و تفد دنهاوخ ترفاسم كيب
 تالیکشت شا ها و همسوت ردترفاسم
 رتأت لارتناص میووتسا
 وک . تشاد دهاوخ
 جت[ درو دن ورب هنا رف و صمیاه
 یارب دوخاب یرتشی یاهسانشداک
 هناش دوخ نبا . دنرواپ ویدوتسا
 یاهشبل امن و تف رشیپ هدنیآ زا یلماک
 :دوشیم هدرمش ملی لا رتن اس رتشیب

 نیاب مدرم : متنک هبناخ رد

 دهآ دها وخهد رب یو رب نا رهت ردید و زب هک حتاف زا یا هنحص

 یدا ودبعا یا 1 ریس *:یوندوتس]
 دن رظتنم ههودن رادیرتشب قوت و

 هیبتب .ملیفا لا راس + یورو هک
 نوچ دزدو ماهفا یسراف یاهلیف
 زهج- و مظنم بالبکتشت نیااب كشیم

 -هقباس لوعت وبدوتسا نیا یامایف
 وخ .دا روا ,یاءهدیس تعنصرد یا
 شاد دابظا یبن رز یاقآ درشک

 يدنچ ۱ هک تساهلئس« نيا افافتا

 سود نا جام وا هجروت هردو شیپ ۱ ۰

 بوبحم هدنناوخ تردنک نب رتلاجع و نی رتگ رزب
 د

 ورتم ابنیس نلاس رد هام رذآ ۸زود

 هدنب آ رد دن داد میصت و هنشک مقاو
 دنمامن هضرع و هیهت زن یسدان ملیف
 یاوملیف هک تسا نی اددام یمس هیباآ

 سن تیپ و رم تبحذا زین ا۰ یصداف
 دشاب ویدوش-ا نیا هلن هد تالوصحم
 هلئس نیا مب زآ ودیعا امتروص رهدد

 وونس لمم هبچ
 .مهسب وین لا رتتاس ,ویدوتسا و دشوبب
 یم وب یامتیس تعنح تمدخدد دوخ
 دامن تقع تکلسم نپا

 رسادوز هچ ره



 هسهم
یب هسسس

تصو
 

 و اهیکبس لیلحت وب رحت یرنه مرف كي یاه هتشذع یس ۱
 ید 1

۱1۳ / 
/ 
 ۱ یوروش ی محسن 1
 هی  خ خ

 هسوویامتحخی زات
 رتناموک د ملیفژاع۲ «

 وکید دوهشم نادرک رفک هی
 هک تسا رلمزا.فا ؛ سوریامنس
 موسو«یملیف زا «شقلتخم رات 1 نایم رد
 «یدوطا ریماكی یاههدن اقا و هب
 وهیزجت یعوت هک ۱۹۷ لوصحم
 :تسا یسانشناووو یعامتحالثحت

 هکه دش هدتشزوطنما . می رب یممات
 ابسسنیفعحم و ی دقت ا یخریایوک
 یاهءوش ین رم هک دنته نابلئاق
 وات[ رد هج وتلب اق یاهدتم و یعادب)
 وهب زجت دوم هک هتشاد دوج و رلم را

 تساوی ِ تج جعبه دس لاسودو , «تکسیت و تخت ملی
 هدوب یکاشنیازا نیخوومژایکی نیو یدودمطسوت یلاج زره هک ین ی
 لبتساهراب ودات هدواتکن یقاب یلاحم تونس تو ۳۹ گ ۳ نسرتپب فیددرد یزیچد هبمو# نیققحم یارب:نیکفدویو نیتشن زیا یاس تاص یانیم راتآ نیرتگدیزا ۳ تسب و ترتک و :هک ری و رخاملق دوس هپتاد یدرگیتزاب
 ۱,۱ ؛یو > نا هیت رب یه کا

 هسلاطم هب زن رثما يااجرایب روب ز«ملیف ریتات تحت یدودحاتدزف رولرنآ شزرا نیخوومو دوشیم 1
 ۰ «,دن زادرب شوءارق دبا دوب هتف رگ دارق «یکادنروج یتاهراکهاش کیدد

 ماج فو« «رداع» ۰ «یعوعفصد
 دباب دناهدرک رکذ «تدوپز رتبیح
 هبپترد مودزبت هققحلایغ هکت فک
 تیدووت ریتاع تحتالعا ملیفنیا
 _ 1رطارا ] و فوشلوک -ولووهشح
 یوهک یپجوت اصوصخوهدوب شنا
 لکشداجیا یارب ات وم) هدافتساب
 ,«تشادت رحتمو یسکر ن یاهیدادرپ
 نیقحم لیئصت وی زجت ددومراسپ
 زا ساع دوزیی!گكيو « هتفرک زا رق
 یتاع تست ومک تالبعت ۰ ملیفنیآ
 زات وم یاهه ون نی رتهب فیددرد
 دیاب «لاح نيااب تساهدش دادم
 م ویماتیدواهب زاد ری لکش نیا هکت فک
 ؛ لانسراد ز نتخاس یتشیعرد ۰ هوهدرگ داجیامورردن اسکلا هک یساتیرج

 وکت رف ود رثا « لانسرا» زاهحص هبنچ نتخاح و و



 هیهت لاسهک میدرکیم ی

 اهک یماکته ۱ ۱

 ۰ «یمژو زادم

 روا رخ

 وکت رق وع

 .تخادرپ قطان ملقب

 .ملیق زا یرصتخع تسرهق

 یوروتیامنیس قطانیاه
 یوروش یاتسم ۳

 زا یدایو دح اتاددوخ یقیک

 اهتح هت طاطحت اول رتت نیا

 مه هکلب « یتغ یاهدتهرییغت رطاخب

 مزیلاتوو بتکمدوهظ تهجب نینچ

 نادمرتع مامتهکد وب «تسيلايموس
 دن داهت ندرک ناب ادابجاسور

 ملفاب کرب ورت و فتتیووک

 و رکتس قطان نیتسخن ؛ «سکی
 نما . دنووش هیهتاد یسورهزبت

 وتیایا رب :ملیق یوررد ادصدوج و

 :تسو

  بوصم یتهگم دنب تاتو نادرک رک
 رگیدموم هصختمكي دنا وتیاتدشیم

 لماوم زی او مالک ین هحص
 اما دننک هفاضا امیسملیف هدن زاسد

 هک یصتاو قطاخغ ملبق نیل وا

 هداح و هب دتهخاس روشکن بارد

 تقبقح ود هک تساموسوم <« یکدن ز

 ریزع نادتناوخ هجوتلباق
 مرق كي یاه هتعفکی سورب > مود لصف هراشنیارد 1

 هک« تولاقم نیا هدنمیوت ؛شویداد ویژه  هیسد نایاب «یرنه

 لصت بلاطم یموزب هکت امداد هدعو : تسااب ورا رو هكلنبا

 تاملاطم» ناونعتحار تولاقم هلساس نیا تسق ن

 باچیارب و هدرکنیودت و هه «قطات یانیس هنیژود یموع
 تسقنیالصف نیرخآ هک وریمدیما ء نیاریاب . هیات لاسرا

 رخ آ اب موس

 هو هه دم
 اب واتحا هطمنیاود ید وب

 قردتاسکلایروت رک

 تاریهد زا یکی تالکشم حر

 زین و :یوووش تمرت و .میطعت

 لافطارمتارح» هلتم ددیا هملاطم
 «ملبق نیاژا یتمسق , تسا بوم

 نتح راطت دور» ماکنهدد هکشاح

 ناناوج زا یکیدسج  تاقبرتتو

 : دوشیم هددوآ اهتادید لب اعمود

 هال و و لوناح رجا رز سوت

 ملک .تسا هتن رکر ارت تس دروم

 ین درک راک طسوت+< یکد نزن ءداحا#ل

 اما . دخ هتخاس تا یرلوکع مات

 سی .نآ را هکت سرعت یاج

 یخ نیا 2 یرکیم بلاج
 ( ٩ ) دید رکن مدعاشم

 زی وکترضود ردناکلا
 ملی« نبعژ» زادعب + مبتفک هکتاتچ

 تا نیرتک هزب . تخادرپ .قطان

 4۱۹ - دا رکو گ رت۲> وایطان

 واهب رجت نیل وا لاحنیعدد هک تسا

 ءداج > ملغ لت نابود و
 - ووس یکنر هقب رطب ۰ عیکدنز
 «كیژزوک ادب هم وطنمومان تحت رول وک
 «ءوطتم» . هش 1[ - 1۸

 تحت لق یدنچ < كیژوکادپ
 کور نآ رهت ددب شد و رب ها دوتا ونع

 دمآ هد رب

 وکت رقود ردناسکلا
 و سس یاهءوش طالتخا درومود

 سس
 ۰6 - زرخ» ,شرکید یاه
 دوریمواشب ربت یرصی

 و < ۱۹: -نبارک وا درت

 معرم صمد < +۷ -نیدوچسم»

 ریسدالو نادرکر فک. ٩ ۳جرد

 بل هک تخاسو «ناقوطو فو رتب

 دح لاکب .دوم یتاوارق هحوت

 یک فربناکتایروکی کن آ زا

 نادرگر کن يا دوش هیهت اد تاج

 ناتسود زا و قیاس نادایتسد را

 یمسح 2 یکیو نتشن زیا تیدرت

 یوناک هتک یسحت و نا و ریب نیر
 دود هک دوب وامهو تفریم هامشب

 دوج و بار ءاکل واکلوو ۰ ۱۹۷

 هزو رم)هکف یاس! و نا روا رب .دووآ

 و تأح هود زوته نات ]زا یکی

 سال یوروش لامتناناد رک ر هک زا

 تاب رطن ذا یورس رد ۰ ۱۹۳( رد

 نا هدیتس هک تیز وک وا رب ورت
 هولح عصصد و « یفطنمو رایب

 هدنتخا و رب «فی اب اجو هیهت دوش یم

 هتوتقاب « یتف رظن زا هک ملقنیا
 و نیتتن زیارت ] هد دوهسم هعالخ

 + دون هیاقملباق اساسا نیکقدوب
 دوبط هحوح دد هک یلاوتتق رد
  لاسوکسمرد تسلاسيس مریلاتر

 .تبج ناب ابح ۰ دش ایر ۱۹+

 و کی ولت دیدج تای رظنهک
 نیدی» بقل وادمهشأعا اتسرو

 ۳ »۰ ترک اد يلیت

 قورت ریسدال و

 مع تیقوحرو اد < ریکر طی
 ءاعا نیاد» .دوش



 تو و و وب وب ور و و هه وب نر ور ور یخ و و

 رود زار تب رب ناظر متف
 ی دب رقآ ار نز ادحر

 ناریا رد اسم نادننقالع

 یسکصهراتس نیا ماتاب لدقاپتدمزا

 ادس یفانثآ ی 2
 "ین یوصشارع توحو شو

 یملیف هکتیاذا لبق یتح دن)دورک

 : دوشهداد هبابئ نا
 ان

 ره دد یورآ

 شناداکه ریاس دننام البق

 نیلیرمو ندولابتوس.ادیجب رب ول ول

 هدرک ادیب ترهشیفاک هژادن اب و رت وم

 زا شیاهملیف نیلوا شیانت . ووب

 «قشعقوفام» - «یو رت نلهد لبق

 دنچ زا شیب اهتآ زا كم ره ,د هک

 ۰ دشین رهاظ هدرب یور هققد

 هراتسیو نادنمقالع هک ووب یتصرف

 دئنک هدهاشم كيدرت زاا رت داش وحح

 زین <یس و رعش و یفابلاتیا ملبخ

 اریو ناهاوخاوهدیاب هک دوط نآ

 دوهشم ملیف هکنيا ات درکن عانقا

 «هدابشت | ك رتخد نیا»پوکسامنیسو

 درد ملیف نیا . دمآ هدرب یورو

 اد یعقاو یودراب تیژب رب تققح

 ندضددودت دئسب یممدرم هک روطن"

 هدن | هتخاسمها رفا دواترپش لباس و

 دون یفارمم موبعهب

 دومشهذا رگید یکی هک كئبا

 مانب تیدیرس یاب نیر

 ضرعس «دب رفآ اد نزادخو ... و

 تسین تسأتمیب هدب ] یمدد شیامت

 نیا غارسب هاتوک رادیو كي کا رپ

 میورب یسکس هزاتس
 تساهدش ملسم رگید هژورما

 نیرت روپشم و نیرتابز ماقم هک

 تیژب رب هب هسنا رف یامتیسناگ راتس

 ثدم رد یو , دداد قطت ودراب

 اددوخ تخسرس یابقر یهاتوک

 راارق اهن ] رد رو لوداک نیترامهک

 تاردع نیاو هداد تسکنش « تکاد

 اب تیوب رب .تسا هدرکا بک او

 - تنطیه تاک سو صاع یبایز

 و هزاست پیت « دداد هک یزیمآ

 سکسوینایژملاعرد اد یصوصخم

 -|دنسدد. تسا هدروآ دوجوب لیپا

 ید یلابیز هک دنراد هدیقع شنار

 و هانک لاح نيع دد و تیموسنای

 دد نبا ذاد تسا هتخیمآ تنطبخ

 لماک نز كب لوبص ارتب ذپ رب

 دن ایم

 یملبف «دبرغآ ار نذ ادخود

 تصرف ودراب تبیب نآ ددهکآ
۰- 

 2۰و ویو نرو ور ور و ور ور و و و

 هقالعدروم ببتأت تسا هتفای لماک

 ید . دژاس مجم

 اب هک تسا یرتخد ملیف نیا رد

 عوت رب دوخ یئابز زا مدافتسا

 لیم هک یلع

 تم کی

 نآ رد اددوغ

 ردو هدرک مادقا دراد

 و هبرجت ین درم

 دژادن ایممه ناجب !راح هبهزا لماغ

 زنگ رویدروک

 رنک دوب ملیف نیادد

 نیا هک یناملآ بت شوخروتکآ

 درب یمرس ترهش حوا رد اهزور

 هدپس از ودزاب رب لباقم لر

 دز وک ِ

 هژادن اب نا ريا ؟ زویوروک دراد

 یا-ه ملی . ددادن ترهش یناک

 موکحم كي نارقا > و « هداراد

 شرع نآ رهت دد اریخا هک «مادعاب

 یارب مادکچیه , دندمآ رد شیابن

 یفاک دلماک روتک 7 نیا لماک یفررعم

 زنگ روی ددوک دبد رت نودب . دندوبت

 ناملآ یامنیس هشیب رثه نب رتدوهشم
 دو ریمرامشب

 هدن امت یقابتباتنآءهل دوشکد ردح
 رد امنت یو ترهش

 حب جد

 -ووش؟ بلغا یامنهرد یو

 یولج ملیف هدننک هیهن كدزب یاه

 دا سب كنبا و تسا هتفد نیدود

 نیل وا دو ویلاهرد ءاتوک تمافا ,

 نشد >مانب اددوخ یئاتی رمآ ملیف

 تسا هدناسر نابایب <یتاتحت

 دیاسب وا كدزس یاهملف

 6 امشوم» - < سلاد نیرغآ

 یا ورتسالخرمد «ناطبخ لا رژ
 و وکتاسان - «خلت یدورس»

 4 ینانحت نشد هشملبف نیرخآ

 درب مان ار

 ار نژ ادخ و و ملیفدد یو

 یاهشقن نیرتچب زا یکی عدیرفآ
 ءاقبا اد دوخ یسکشیپ رثه نادود

 تسا هدرک و صاخ پیتاب یو

 دوخ نشخلاح نیعددوعوبطم هنایق
 امثیسب نادنمقالع نایم رد یدوزب

 دها وغتسک یاهداعل |قوف تب وبحم

 درب 1

 ملیف نادر راک ۰

 ناوج نانادرک راک نایم رد

 غوبن ورنه ملبف دنچاب هک یون ارف

 یییادذد»

 تروبه, لب



0 

1۱۸۱ 
 ایهت هدننک

 شیب لاس جنب و
 هب < كنارروترآ ف

 هک دوب وامه
 یاهملیت سما ۱۹۳۳ ددا دی

 نب رتکچ وک + كن ا رر هک ری
 ناب ایسآ فزوپو اب ایسآ

 یلعف رت ولبم و ر
 و ریب و سرت

 تسهو هدرب

 تنسو هلمجتم وا دات[ نیتهب

 نآ دد هک 4 یسیسا زا سیمنارف

 < تیغل ودلان ودو و« نسداگ ربرکو

 تال وصحم زا دننشادادلوا یابلر

 نی رثگ دزب زا یکب هک ی درم لوک

 رو اد ناهمج یزاسلبف ن
 تشاد یشحاف توافت دراد رایخا

 یدولما ریما ك. كنبا « كنار »
 یاه ویدوتسا لماش هک یژاسمبث
 دد رکیم دو ونیاب» اب واطو شیر
 نیا درادرایخا#

 هوا» 21

 یامایس ود رجب

 مت وماکد دو «نوا
 هس وم هس ود  میطع راوتاربال ۳

 هن اخ راک دنچ و یربخ یاهمب ۳
 دشابو« یداد رب لب مزارل ۴

 ۲ 7 اضوا رییف 2 ت  ضحم یهتسفن.دیدرک بم لانشن شیئب رب و داجسیا ۹ یدیلاب «كناد»د
4 

 ۱ رپ یک هنا ماک شاد
1 ۰ 

 ماکنه اما تشادر+ س
۷ 

 زا ۸
 یرا رفقاشع :ملیف

 :۳هبتو نادرکراک سيملاو سوتسوکا مایلی
 یتسوچاسام تل اب ددمقا و نیل ورب رهشدد ۱۸۹۲ هو ۰ ۲

 دن اسزمامتاب ,نوتوین رهشررا و نات-ریب دهرود دشد) وتم
 تخاذرب ملیف .ینادرک داکب ۱۹۱٩۱

 وبدوتسا نی ودلک رد - ۹
 تنوما رای رد - ۷

 رت دا ودد - ۰
 سک و -۱ 6
 و رثم - ۳۰۶

 وبدوتسا كين زلس . ۲۷۷۱ ۰

 تن وماداپ - ۷
 سک و - ۰۱

 ءژا دنترابعوا یاهملیغ
 یتحو نارسب «یلج وکسی رف :هداتسدهاش , هعماج نیشد ءاهلاب

 ؛ ودآ وودل ادوهنب ود؛دوشمدب دب ان تن دب ژ رب ؛نیحتاق «كد زب ردقت ].هداج
 تست سدقم زیچچبه ؛ دوشیمدل وتمیاهداتس + ین اتسربش كي وک رتخد
 ریسه " دیدروخیوس ۰ دششوماخ هک یاهلمش ؛تسجوب .دادل اب نادرم
 - اقو«قرب ودعوناکدن رب + كسل دوب متاغ ۰ تداهیسک ور ؛كرزبدرم
 ؛داژ راک نبمدرس ؛وواج رپش , قسافترفاسم ,زاب رسکی ناتساد «لی و
 «برغیوسب نان ز ؛روانهپ یروسیم رسات رس ,یونشیموت هک یمادصنیءود
 نامسآ رد یاءربزج

  یاهملی ناتساد هدنسب ون
 دوشیمد) وتع یاهداتس - ۱۳۹

 , لماک یو ریپ «زادلابنادررم «راکتباج نبرخآ- ۷
 سلجت ]سول .دنلب واهودتت رب ؛نوتکشیداب.ن 4۱۰ :سددآ

 : ایل فیل یپارغ

 ۱ ملیفشخب تاسسومهب نآ شو رف

 موسكی زاشم دشن رضاح سکچبه
 «عاضدا ریغت > « ملیقهیهت ح راخم

 نیا دبامن عابتبا نآ ناکدن زاسزا
 ادمیصت نیا«كناد» زفعرد هلئسم
 تسدزد یژلاسملیف راک هک دون داجب |

 هداتفا هتسیاشان و حلاصات یهورک
 هتشذگن یرجام نیاذا لاسک, .تسا

 همصوم لب تسابر «كناد» هک د وب

 دداتمض و دومن زا رحا ارمایف شخب
 هددونیاب» داش هژات یوبدوتسا

 دمآ ردیمادختسا بان اد رک راک وزج

 كدن |گدنا گنج یاهرب | هکین امز رد
 هباع رسد اش وب یمو رقا داب و رانایسآ
 یا درگ اشیسیاهتیل امن رد « كن ا رو
 شیازءفا یهبانتمرادسقب شیوخ
 .دوب هتفاب

 ربماسد۱ ۳دد«كنارروت رآ>

 هل وا لاسلهچو دم آ ابندب» ۸
 و ابآ دددشهتفک هچنانچ ار شیوخ ربع
 سبیلو,ددوآ رس وذدآ زا یئايندو"
 این هب شدودوزا هک یهانوک ثدمزا
 كرزب سادردارووخ تشذک امنیس

 اوج ددملیف هیهت لقتسم هسوم نب رث
 ملیفنامژاسرد شدوج و رثا و دیدیم
 کولپپ ردنب هتشر روت الی وی وص« دایس ۰ ناتسلکت ایزاس

 ءاشن ام رک داصتفا وتا دم کو اچ دو یل ایخ و
 1 یب یاه تسکش درمنپا

 ۳ ع هعفص رد يقب

 یر

 تختیابلو اه رد

 یکن ۳ پوکسامنیس
 ملیف شوپ داد - یسداذ هلب ود

 مرتحم نیرفاسء هجوت لباق
 نابفصا و زا ریش رو یقیگ
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 تموم
 - ملیف زاک رد هک رطاخ نادب

 زاد رسملیف وز« مملص و كد یزاورب

 نا وتیمن الت دوب میهساک رتشمکرزب
 راختنا مامت یکیزا مان رکٌذ نودب

 نیا

 تكنجد یراد ریملیف

 كد

 او مسلیف یزادرسلبف هتساو

 داهن یرگبدرب

 *] رتشم راک لوصحم «حلصو
 < ین وت 19/167 سیلک ) «تفند رک

 دد نان آ یودره هک تسا یلایلاتبا

 شیوخ رتهو هف رح هنبمژ ناداتسازآ

 . دن وشیم بوسحم هدب زک رب

 هفافسأتم هلاقم نیاءدن راکف

 یدادید «ینن وک » رتسم اب متن اوتن

 «فیدراک و رتسمیل و مدوآ لمعب

 هک «حلصو كنچ» یدادربملپف ریدع

 ؛مدددتمافا لاسراهچزا سپاربخا

 «حلص و كنج» مظعاتمسق هک یرهش

 ناتسلکن اب؛دش یدادربملیف اجن ] رد
 مسلبف دد راک لوفشم هدید رگ زاب

 و دوب «تاشبامن رتحد و هدا رهاشو

 یدادید تصرف روش نیاد> ناشبااب

 هتیمژرد مدش قنومنمو دادتسد

 یت اعالطا حلصو كنچ یدادریملی

 اب قیاطم , مدوآ تسدب ناشیازا

 زا هنحمدنچ «فیدراک و رتسم هتفک
 اهن آ ددهک یئاهسناکس هیلک واهد ربت

 رتسم طسوت دوشم رهاظ نولپان
 ملیف وهدید رک یدادربملیف «ینترت»
 و كنچ» یاههنحمهیفب یدادرب

 دشاب یم ناشیاراک «حلح

 یارب ۱۹۷ دد «فیدداکو

 قفوم همای سک رند یدادبملیف
 و دبدرگ راکسا هریاج تفایردب

 دیدن اک زین رگید راب دنچ نونک ات
 تسا هدوبهزیاج نیآتفایرد

 یرادربملیف دحاوهکن [ البق

 ود «فبدداک» دوشمزاع «مدوهب
 رد و درک تءاتا دوویلاهرد هتفه
 یشیاسذآ هنحص دنچ هیهناپ اجنآ

 - میلیف نس دددراک ز رط اباددوخ

 دومن انشآ «نزب واتسبوو یدادرپ

 رد هکدوب یملیف نیتسعن نیااریذ
 بروداپ فی دراک » رتسمداک ورسنآ

 .داتفایم «نزب واتسپ وو یاهنیب
 ؛ینامدقمراک هتنهود نپادادمب

 دووپل اه زا نژی دانید نییددددد

 و2 هدانسرفمرهب امیپاوه هلیسو

۱۳ 

 رد ی راد ربملیفس رح هختم « فا د راک كح ۲-4 یمیظع رلا «حلصو كح» یراد رنلیف زا

 , دیناسر ناداب تیقف وماب ۳ زا ر فرب و نادنب

 را
 ات دیدرک هدوزفا یلبق

 «حلص و كنج» میظع یاههحص

 د نب هددود یدنچژاسپ

 یاس رود

 یکی دد هک ید ربث یاههحص هلمنم

 رک اهنآ زا *۱ یهاسردن دازه مث
 ج « دنتشاد تسک رش نب دود دا

 درک هیت نژ: واتسبو

 - یمداهظا «فیدراک و رتسم

 هک تشاد نمتابب رجت» - ملیف زد

 «یدمجنم هقطنم رو تاکتساو یدادرب

 نیمزرس رد تاقاشتک اب طوب رم هک

 زا یردادرب ملیف نمض دوب نادنخء

 رد نانوطو خب و فرب یاههحح

 اپب نار-؟ و دیفمدایس حلص و كنج

 یتاههنجصاب ردقت  ن دید رک مقاو

 هک متشاد یلانشآ خب و فرب فلتخم

 یارب مال سوصخم تارا مناوتب

 مر وآ مها رف یعونصمر و طب ار هنحص

 راب ام اب یهاک زین تب انمضیل و
 دوخ یعطدوط ۱ نیاودوب

 زوج - ملا ماتهالتم

 «ینرآو هناخدوررانک رد یدادرب

 داسپا هب هک تساخرب یرصاخم هم

 وومسن یفرکش كمك یرصب تارتا

 تن و+ا راپ میظع رثا یرادربملیف رب ده «فید راک كح»
 . نادرگ راک «رودیو كنیک » نابدرن تشپ .دوذیم هدید یراد ربملیف لیفثرچ یورءربوصت طس و رد«حلص و ثنج»

 . دوهشم«روزیو» اب یو تسدکت هک تسا هداتسیا ملیف

 ئ
 زا ,ضتب یارب نمضددیل و

 فرب + رظنم هک دمآ یم مزال اههحم

 نعودصم دولعب نادنبخب و یزید
 تمسق كم یراد ربملیف . دوشداجبا
 قاسم رک تدش مس ۰ ملیفژا هدمع

 مدیلاها رتشس هک ابلاتبا یناتسبات
 تب اب دبدش یامرک زارا رف یارب
 ماجنا دننکیمك رت تاقالب دصقبار

 ه تاب

 هنحص كي یداذربنلبف یارب

 «تسق وم و لصف نیارد مهم یاتسمز

 اد یعونصم فرب ردوب هک دوب مژال

 هب عب رم لیم ككي رب غلاب یتفاسمدد
 نادنبخبتروص هحصبات میت اعیک

 میشخبب ناتسمژ تلاح و
 هدافتسا (ءامدادرم) تواءهامردو

 ع-د یداد ربملیف یا نس زا

 يارسب مد یانیچهنیچ» ویدونسا
 ورتم یناپک هکنوچ دون رودقمام

 نب» هیچت یارباد ویدوتسا نیاالبق
 بیتتیدب.؛ دوبهدزک هریغذ «دوه
 كسب نس یاضقزا ميدشربزک ان

 هدافتسا هاررص كچوک یوبدوتسا
 هن اگی هک دوب هلنت ردقن ۲ امیاج .بنک

۰ 



 » با ٍِب 

 راد رم یا

 َكت و
 هک نیاذا

 ۱۱ دیجهاددوهو را ۶

 یه هییر 1 هدشی داد ربلبف یا 5
 ۱ ۰ دراز

 وع دد نا ۰

 اه ۰

 و« دونسا ۷ ۱ را|

 ه!دونسآ

  یوص تادرقم و نادر
 رب لمان یداژآ زا  ِ یه
 1 بیپ ودر

 لجم «فیدراک > یاربتسر
 ۰ ۳ادادروم

 هراز *دوب یسخب تذل و سا
 »ِن ۰ر نیادد ۳ تفگ نینچنم هراب 1
 یا هشبش هجفص لر . + ید

 ۱ رز

 منسارحب

 دشا
 ۰ مدادیمماجن | ارراک

 یاهویدوتسارد
 او متشادب

 لمع نیمه هکبل احرر

 جوم ندل
 < مدوب هد رک

 ملیف ۱یا
 مفل اط ود ودح زا و ز واج

 و رسدرد یم امفا و راک ك, نارارر

 وه داسیب هداس

 یداک هزب

 ورلوم نیلیرم ۰

 ملیف روهتع و بلاج سناکع ثكب زا یا هند
 . .نادنب خب و زی راش رب رد ملت هد هب ۳ ٌ ۵ 1 ٩

 یرداد

 نا رمح را قرایسب
 هحص نبا هک د ریدپب دنتسا وت یمن

 بیت رت و هیهل یع ونصم لیاسواب و ویدوتسالخاد رد یبلاع
 1 تسا هدش هداد

 تصص
 هک متشاد سناش ردقن | نم نپ دود

 مشابب یراکنربخ نیلوا متسناوت
 هک یعادباشوركب یو ددومنیا رد

 كنبل وا رت» یا رب ی وهک
 دهدیم رآ رق اهنآ یود اددوخ

 «دودنیاب» یوبدوتسا نوژ»
 هدازهاش و ملیف هبهن نبح نانس

 کی امن رثخدو

 ۱ دناوتیم هلیسونادب هک د راد یصعش

 ردسآنآ دراذکبم « بقعو ولج رب هوالعار كرحتمهباب
 وزاسف رحن«مهتسا رو پچ :تدرب

 :درب مدرک سح هک مدید شیاسه نب

 |ریذدنکیم داجبا ادیک دزب لعدم

 فلثخمتا ررقم و نیاوق دوخءا درس ِ
 اد نش یا رب رب تک و وا ۱

 «ماهدروآ رد رس ونازاو هاش

 زا یکسب لاب نلاص هنحم

 یلاه هلحص نب رتبلاجو نبرت ر
 نانسلگن |یاهوبدوتسارد نمهک دوب

 اهتکفا دون هک دشاب تاظاومدب اب امئ اد

 و دشناسب حراخ یرادربملیف رداک زا

 ک یاههنحصهءهزا شب یمسو هنحص

 اقا رردلات روداترود درب ءدید دش ؛ هتخاد یداد رب ملیم یل ومعم

راک ی امشیس راک لیتسا زا يا هن ومن
 نا رشیراد رپملیف رد فید 

 نآ صاخ ربلاج شور هباساب یلخا د هنحیص
 تسا دی وه يب وخب

 و دوب هدنافوب هشبش تكرزب یاب

 یولچا دیدرز یاهرتلیف «فیدراک »
 - باقنیاان دوب هداددارق نیب دود

 دهدمولج نم ورار یا هشبش یاه
 ورلوم .نیب هظحلت آ دو هنحص

 سنپ-ا یرجد ناوج هشیپ ره و
 کاب و زن ی راکمهده اشنء

 نادرگ راک بول اواب فیدداک»
 مدوب + ملی

 دشمارجا

 نیت نهال اب « فیدداک و

 تفگ ی م یزبمآ
 تفدپ ویبوحب رب وبل دا ؛یلب»

 - یههچدوخ راد ربملبف دا هک دن ادیم
 هگ واراک یضرگش هوجن .دهاوخ

 هب اد دوخ طلس ملیفرد یداب مخ

 ملیف همهرب نادرک زاک تكيناونع
 تدشب | رمنیسحا يسحدومنیم ظفح

 < تخیکنارب

 یگ دن ملپف رجب «فپ دراک و
 هقب رص نآ رد هن «كاتجه یخذود

 «یا هقی دهدموادم یداد رب ملی و صاخ

 ینم, سحا ملیف نیا تهدیمراجب

 یکیاد «تاشپابن رتحدو هدارهاشو
 هدیادص دوخیاهراک نی رت لکشمذا

 هسا یقلتعم للئام تهج )ارتشی

 ملیدون یارب كرحنم یداد ریلیف
 نابمذا «فیدراک» .دومتیمداجبا

 سک رنو ملیفودب دوخ یلبقراتآ
 ریاسزا شیب «زمرف شف هو «ءایس
 داد هقالع شی اهملبف

 «ناکد شک هناسنا» وایدمب ملیف

 «تدولایئوس ؛نیوناج» تک رشا
 < یداناه یرنه > ینادرک داکبو
 و«سلبارط» ۰ «یبیا>دد هک تسا
 , دوشیم هیهنير»

 تساجن ۲ ملیف بلاج هبنچ یلو
 هیهنمامادینلتو هقب رطعب | رن آ هک
 نسیا میسو تاناکما و دنبامن یم

 ددار « فید راک و هچ ون هبدج هقب رط

 بلج ادیدش دوویلاپب شربخا رفس
 دوم

 «فبو راک و هدنب ] لاس لبا وا

 اهملب ینادرک داکب مادقا امهش

 یا رب هعصهزا لیف و دون دهاوخ

 هو رءكي كرم ملیف ود د وطنم نیا
 . تساهتف رک رظ ردا دز لاجهب» و

 هک رادن هصق یودروم نیارد

 زن 1 شیوخ داتآ یزاد رب ملیف
 یدادرب ملیف یل و دهد ماعنا اصغش

 ها لس دون ههاوخ باخت هک
 هه ان دشاب یزاتممو؟ءدب رک رب ورف

 هما هفردراکد هک یلعبا رع

 عج وا روهیاطبم لآهدب داد رب ملف
 دشاب
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 یقداس راک زاغ فو

 نتفزک ارت لوتشم دونه هک تسا
 رهاوج یاههزانم و لات دن |وتب ۳ دوخ هفرح نونن و زومو

 ثكي اجنیا دد دلیفت امنیج دن زد یبتسد یو ری
 و دنکسم ارجا اركیتامارو شقت
 نوب زی ولت هب هک یتدمزادمب ای رودن]و
 کورب ملیف نیادد رگیدزاب دوب هتفر
 دوشیم رهأظ هدرپ

 ناملک سیتول ملبق هدننک هیهت
 سوک دنو لب *۲ نادرگرا و
 دنشابیم

  مدیونلا-بوحخ
 هنیفد ۰۹۵۷٩-۰نآ وژ
 - دلیخل اهنیج - اب رودناد

 زرکب وا رام

 ۸ ۳۵6۶ اه ۲۳3 ۵

 (ماد) تیعمج رد یاهرهچ
 رت داو
 «تسیلاثدملق هک یماکشه۰ ۰ ,

 رد «كربل وشدب » كرحم و یداقتنا
 دب ًایمردنازاک ابلاغ وبن و رثه تمدخ
 دد یاهتسج رب رثا هجبت تست یکش

 یاهرهچ» -دوبدهاوخ امنیسخیرات
 تسایملیف نینچکی «تیسجرد

 * كيزا تسا یسابتقا «هژوح
 هب موسوم كربل وش هات وک ناتساد
 تیفب رک یدن |هب و <سا زناک دارفامو
 دوخ هتنچرد تددقووریت هچنآ ره هک دهدیم یتصزف ملیف تسخن هشيپرثه
 تریح و یجعت«یاپمشچلب اقهرددر اد
 شقن رد .دیامن یلاخ نایچاشامتهدز
 هک سا زن اک را لها زدورماست ولچ
 و هدعآ نوری نادنذذا یکژاتج
 دداروا شموب هداز كتهآ وهنلخ
 یاهنادنمرنه یزاب نانچ تیفیرک ۰ دناسریم یمیفدماقب نوی زی ولت
 نآ ریظن تفک ناوتیم هکدیامنیم
 ملیف نیا اب -.تساهدش «دیدرتنک
 دشخ ردیم حوضوب هشيب رنه نیاهدنب ۲

 «لین ایشی رتاپ » سنامدوف رپ
 نمضرد هک نویزیولت ربعم شقتدد
 رد یاهرهچ ) دوخهمانرپ یارجا
 تاقالمنادن زرداد تیفیرک (تیسج

 «لیند .تسارتومتبابنی هدنکیم
 اب ددرکیم تیفپ رک قشع دننیاپهک
 ماقب ادوا تساداد هک ینردقوذوفت
 نویزیولت كدزب هشیررنه كي
 + دناسدیم

 تسیلاع ناگشیپ رتهریاسیناب

۰ 

۵ ۸ 

 هب اصومخم ناوتیم نایسنآ زاو
 رد)ویتامرتلاو ؛اذویمن | رفین وتنآ
 تیلب رگ زا هک یاهدننک هیهت شقن
 -دورو (تسادنمقالع لین هب وررفنتم

 ۰ , درک هداشا دلیفسا رب

 ددلین كمک اب تیفیرگ ۰
 ؛ تور هبو ددیم شی یگدنز
 اجنب || .دب اب یمتسد تردق و ترپش
 هعل اطم دروم اروا هیحور ملیندمیب
 شراکفادداد تیقف وم ریثا وهدادرا رق
 هب دامتعا- دیامتیم لیلجت و هی زجت
 و هدیسر هلحرم نیرخ آب واردسفن
 هیاب نآب شتردق هک دن ز یمسدح
 روپمج سیئد ادیدرم هک دشابیم
 وا .دهن رسرب یچات اصخشاب ودب ات
 زین لین هب اردوخ حا وددا لوق رگید
 كسبیزا تشک ز اب ودو درب یمدایزا
 دوخرسمه ناونساریرتخدترناسم
 رگید بیت رت نیدب . دنک یمیف رعم
 یماکنهوهتن رگ اددوخ میمصت «لیت»
 لصو دیلک دیآ یم شیپ ینص رفهک
 ددو هدناخرچ اد مارک درب نایرچ

 و فده , روظنمب نایچاشامت هجیتت
 دت رب یمیب تیفی رگ هدنیآ راکفا

 راهتشا و تیب وبحمتیفب رک رگید
 شتیثیح و و رب آ وهدادتسدژا اردوخ
 هکن آیا رب ویتامولین .دودیمداب رب
 دئناسرب شعالطاباد داددا رق خسف
 سامتلاب تیفیرگ - دنیآ یمواشیپ
 دنکیمتوعدتشک زاپ اد لبن ودتفایم
 روا دتیفب رگ «وبتامو قافتاب وایلو
 و هتش|ذگ اهنتدشک یمداب رف هک یلاح
 ِ .دنک یم كرت

 تچجوعباوخقاطازا هنحصدنچ
 ناک دوک یا رب ملبف نی |هدهاشم هک هدش
 ۰ دد رک منم

 سا را زا راچ - بو یلیخ
 هنی د( ۱۹۵۷-۲۵ ی وز
 زد ورماسن ول ۰۰۰ تیثپ ر یدنا
 زا رچ يسرام...لین شب رثاب
 یلیک ی وج۰۰۰از وین ارفیل وتنآ

10۷۴ 1۳ 

۸۳۲ 51۱00 

 رهظ زا دعب ر تم زا نه یا قع

 ۲ س ۱9 ۳
 س ۳ ۷1

 هدننک هیهت هردلبا ویلیب ۰
 مدئسب ون نهطددهک كرزب نادرک راک و
 غ وب دابنیا دوریمدرامشب مهیبوخ
 هتسج رب رثا هص الف هک اردوخ رتهو
 هسوسوو هراتسكببو رغ اه ررماس

 ملبف نیادد ددوآدوجوب هلاستفه
 , دهدم ناشن اجکی

 هس هءااوشو ندوبیبه «ریوک

 ب رنه نمضرد هک امئیس كرزب هداتس

 نیا دن ودیم دامشب مع یبوخناکشیپ
 دن |هدادماجت |یوحنم اددوخ هفیظ وراب

 هک نیصتو حدمزج نیدقتنمهک

 دنهاوغت زا رب اامن ۲ درومردیرگید

 دوءت

 یملیئ <رهظزا دمب رد قشع»
 اد نایچاشامت هقبقد ۱ ۲۵ هک تسا
 ابن آ و هدومن دوخنوتفمو بوذجم
 روش «تفا رظتفاطلزا یئایندبار
 تسیملبف ؛ درو ایمددزاو رب طاشت و
 دامتعانآبدنتاوتیمامنص نابحاصهک
 كجچ وک نآ ذا مدرم لابقتساژا وهدومن

 هار دوخب یدیدرت و كش نیرت

 رولم مایلی وذا یفارک وتامنیس
 هزیاج«باتف | ددیناکم» یا رب هک)

 ح راک «(تساهدد وآ تسدب یداکسا

 ورن ورتد دنازکلاذآ یرنهینادرگ
 شز ایا دادكنل امیتامزا اهکتهآ
 . دنشابیم یتادارفیرنه

 روی و مایلی و - یلاع
 هتیقد ۱۵۵۷-۱۲۵ هی وز
 ناگ ان الف كن ارف .رپ و5 یراک

 ۲ یاواشنیرآ .ندوبیهیردوا
 سا واشد ولک . هبلا ود یب روم

1۱۱۸1: 10۱ ۱۷۲۱ ۷ 

 (ماددولم) رتسک اخ ریز شتآ
 ( رلاک ینکت)پوکسامنیس-ایملک

 لاسهسزا هک تروبهاتبد. ۰
 ووب هدشن رهاظهد رب ید نولک اتلبق
 رانک رد ماررولمكيتن امد ملیفنیااب
 دوخنارادتسودد زن یوقد اوتک [ ود
 یلاوحردملیف ناتساد ,ددرکیمزاب

 نتم كيزوم ودتن ام افت «نیبیداک
 . میظنت وسییلاک متیرب هک (یعوبطم
 .. , دیامنیمیهارمه |نآ هدیدرک

 ۱ ۱ اشنیورب و وب : 1 طسوت وی رانس



 م ولعمید و

 اهملیف رد یژاب زا , ی هآ

 تا

 ره نوبزیولت
 یدذاكروب ور ءوز | ث

 اتیمهداسامش

 ۱ بیت ملو
 هدادیاوج هدنخ
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 دعب ؟ریخ « د هکبب زر یا

 وب زب ولت روهش .ك [

 وب مهار

 1 یوامستا رک

 زا

 و و هدش حراخ ددو

 ۱۳ و به ۳

 هک دنن ادب دیال « 4

 ٩ مدرک یریآ هرانک ارج
۳ 

 ناک دنناوخ و نآ

 < اذدوداتبل »و ییلگناروپش 2 و گنار ویشم

 لاصود یک جت هک دراد

 زا . تساهدرک یریک هدانک تیلاعن

 و اتص كرت تلع دندیسرن وا

 «اتیلا» ؛ تسا هدوب هچ یکدنناوخ او

 مفوقح هکیایا رم هلوا

 ادرق سو ادرفب ًابت رمویدارردار

 هدنناوخوا رمهیه ین ان دد,دنتخ دن ام

 هدادخساپ

 هرخالاب و دندوب هداد قل «اونس

 یذاب تفکیم «زوبهینارو مرهوش

 نی رتکچوک یتاوخا وآ اب و ملین رد

 درادن یشزرا

 تعسا هدوزنا ماژور اتیلد

 هداد هدیقع ربیفت رکید منکیمن روصت

 ! مدرک زاب دوخیرنه لدشب و

 از ءراتس مندن راوج» هک دوشم هدیش ران گو هشوگ زا

 ملیف هد ناگیادراجید اب ی

 بان وابو هدش هتخ یاپنت یاهزور ز

 تسا یژوردنچ هک دورولادبدج و

 هتج تعارف «یلاهنتزورو

 حب رفن و شدرگب ؛داپش و اهزور فورمم ناوخ زاوآ <« پورت

 زبل تفه) یب ۱ هچب داپچو دنا رذگ ی م ازیل «(هلاس تفه) مساتسا ش

 و (هلاسءدراپچ )ابتتاک

 ین ابصعو تحادان یلکب

 ؛ (هلاس راپج)

 دن اهدرب یب یرجام لصاب هک ( هلاسهدزا ود] 

 دن ا» اذغ باسعاو هدش

 هدرک هتاوید ار «ندللیلوجد» ملا, هژاننوتممو هزات نم

 ز«پوزتبابواب دهدب حیح رت اددوخ یاههچب دنادیبث . تس

 هکیدرمو یبتع هرجنب+بانط تاج ۹
 اد رک زاکب ادیمص د ِ

 کو ینادرک راک تنادیم داب ناجیه و یئاج یاهملف تسدریز

 ییع ترش و هدون لد یاقب و « تداونسا زمبج > زا رکنا

 تیامدبر ..بوضجم هرپج ید. ک)وت میک د
 1 ح

 تسرد < ناکدرمناسزا و زا» ملیت ددات دون ثوعد دوویلاه
ِ 

 هیبن وکسنارفتام رد هتفه هم اقبا الو یاچاد «ناکدرم نابم

 تن وما راب یناسک و دشدهاوخ هک ۱

 زا 2ادمب درک دهاوخشخب ناهج رد زا 1 ح ء

 4م

 لتمزبن تداوت-ا و كاکچیه

 ژالاب مرد گاوت و ترا وتسا ۲
 مفب ون و ترا وب تسدد دد نید ناچ و درون ناج

 9م + باتک < موسوم یزگید

 دون دهاوغیزاب كنز
 بوسحم ,یمع راک در ناب رهم

 ملیف سرد نونآ ان یمیچ . دنوخم



۳ 

 شل رس رو
 مدیس رب .دهآ ما رسء طابتح

 اب د را راعج
 قابعآ تک ییمو

 یسزاو

 یارسب ادرلاخ تسناوتیت
 تق وهک بش فصت «دنک ریه شال

 تست .تاقالم
 مه «دزآب رو یاة۲ یتسار

 تساوخیمو دوب یتارصع یلیخ ابوک

 . دنک تحبص امشاب امت

 ۰ متسیم ادواادرف
 ناب ۰۱ كني وریایاقآ انخ

 تشاد یبجع دارصاو درک نفلتمه

 .دن زب فرح انشای

 ناشهمه:!ادرف ۰ ادرغ متفک

 متشاذگ نبمذاد یشوگ . !د رق دنشاب

 یکأت كيراوس . متفد نابایخب و
 رکسنامه نامتراپآ یوبو مدش
 ناب ابخژا هشوک رهرد, مدرگ تکرح

 زا یمیسکات هک كراب یابیز یاه
 مه شوغآ رد ناشع .دشیم ددنآ

 هدل یدانکب و دندوب هتفدورف
 هبار منانشپ كل یکتخ .دندوب
 زونه . تشاذگ مهب و دتادنیئاب
 مدیدبملابخ ملاعدداد امنآ رپوصت
 ناژوسو یاد ویتسا ناشهمهاما
 روتسدهدنن | رب .دندوب هدش رکسنأه

 زاو نورب دورب كدابزا هک مداد
 یط ۱دءادهیقب جنپهداش نابایخ
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 ماجن ادب ؛ارهجن آ رکید بشما
 نیاذاملدو مدوبهداد ماجتا موادی

 زایدوطاروینسا . دوبسرق تپاب
 هک مدوب هتشادرب رکسناه هاررس

 كیک هب . درک دشمن مهار شلایخ
 یداه ناورسو (انلس) یاهداکبس

 ؛ ولک
 روت اسآ رومنسا وضیم هکبماگنه

 ینشحووسرت مورب مهدذون ًةقفطب

 تارطاضخو تفرگارفاد میاپارح
 هندش مسجم مرظن رد یضلت

 مولسود رک زاب اددد «وکن»
 مدوب هدرک هدایاد شترچ هکدوب

 مادک ۰ مدیسرب و مدش لخاد
 دنته ناطا

 ؛الجادن ول امشرظدتمرگم :

 دنتسه رظنتم هتبلا :

 یابسنآ دناهتشگل رپ ذونه +

 اتدینک یمربص قاطادد . سالا»
 یونجل توعدزا شیب ۱ دندرک رپ
 نمی ناطالخاد .تشاديما هبنچ

 یابه شرف زا هدیشرپ هک یوراه
 همچمرانک زاو مدشدوب ابنارگ

 کت 2 ۴ جم
 تیتف وه یخ و دف
 * سهلتسرا» زاویاس

(۷) 
 فلک ی زاب یاهناشن و كچ وک یاه

 ورف لبم يوت یگنفدا واب و متشذگ
 متفد

 یدن-پ دوخ قاطا یاب ات رسزا
 دوب ادیوه شیحاص یهاوخدوخو

 نثدرار قاطا نکن رک دون

 هتسشت میاجرد هکیلاحرد و درکیم
 راوسید یوردد رکسناه رب وصتب و

 و دندش هتسب مياهدشج متسبرگنیم
 مبالع یاوت زاات مدرک اهر اددوخ

 ناب ایخممیمو كنک ی اهادصو كيزوم
 یوب زا همهذا رتالاب و بشهمین یاه

 !د قاطا ياضن هک تیقنوم شوخ
 ابوموش تسمرص دوب هدرک عابشا
 ًةحباد نیا یقیعوراب تنل یاهسفن
 ًاتسفد هک مدرکیم سقلت !دزیگنالد
 و متفک هچنآ ]اریغ یلادص هچونم

 مدیشآ یموب هک نآ ابتدافتم یرطع
 یادمد مدن ادرگ رباد میورو مدش

 مدینشار نازوسدرآ تریحو میالع
 ؛یندبم یاهدمآ دوز : تفکیمهک

 :نازوس, ؛ متساخاب تسحزپ

 :عت ۳

 سیآ رک ینوت
 , نسب راهنا زوس

 نادرگ راک

 هدننک هیهت

 لوصحم

 یاسراپ شروک,یعرت

 رد ار تاقالم هدعوقسحا نیاا رچ
 + تشاذگت هفاک

 لاذوس نم ۰ نازوس ۰ هلب
 لوذشمو تسشن تکست یود .متسه
 , دشنم یایارس ندرک زادنارو

 نت هماویپ ,یای یاجب
 رظنب هدروخلاس شاه رهچودوب
 دیسر ی

 هان بفارطاب تیئایمع اب
 باوخذا دو) یلیخزورما ۰ مدرک

 لبلدهچب رخآ ممهفیست . یاهدشدنلب
 ۱-جشپاب اد یننمسل تافالم نیادا

 . هتخادنا

 ۱ درک. يق هاگن نمب كیدزن زا

 د یلآ يم اجنیاب وت هک تفک یوراه
 واندمآ تن وائدپاب مهنم هک تفک
 . مشاپ هدش دنلپ باوخزا

 ین مدادتدوقار من اهدبآ

 دها وضیم هک تفگ وا : تفگ و درک
 عجاد هک ت فک, یاد دن تیحم نماپ

 یداد ربخوت یتساد , یه وطوم هچب
  یا دوس

 _سسسسسسسپسسس»س»سپصصسصص-ج

 رکسناه یوراه شدن رد

  ینالاویل دیس
 ده نازوس

 كلی ردنکمردن اسکلا
 ۲ لیه زمیج
 4 ستسیآ رآ دنیان و »



 ۳1 یددقب منابم روم

 زغد زمان ؛ هنف ر

 زا هک

 شوما را مههدار
 سرد دبا

 ردکم
 ٩ یدوب

 ٩ دنادبم یسل هچ سب ی

 هتشا دگن ار _ شدا رآ بدر

 هک وا یل ودن ادیم مهو+

 ارمدرخ ى
 اررام

 ر راک
ً 

 ُر یشادرک وس
 سا هریچص

 اغب ان ] ییراب ر»یافآ اب رد
 ملی لامتسداب ۴ 0

 مدوبت نا

 ۱۷۷ نفگ

 مد رشفیم یی داص یون

 مدمآ متشادک هاکشاب د

 رب

 ۱ ید

.. 

 تف راست ] زا واهک مه یمق وم و

 داد ناکنارم رس ؟ یدوبت اجن آ وت

 هن

 دز داپ رف . دشدب یلبخ

 ۲ ناذوس تسچدب یلیغژا تدوصتء
 ءدنام اهنآ وت رکا هکنبا

 تسزوش راک ویتسا هک یتسن ادب« یدو+

 مهادرکید یاهژیچ یلیغو هنایدش
 ه؟ میدوبن دویچم رگبد ام و یتسن ادپم
 ینساد میت زب سدح و مينبناجنبا

 میت زسب مهرگبد سدح كي داذگب

 نالا هک مینک رگفاب الثم ین دیس

 ؟ بوخ ,تسا اجک وبتسا
 فک سامال اب

 ثئب تک اسین | وتیم
 ناز وسنکهاگن

 ادیب یو راهات ی

 مریم مداد یگتسخ و اه رک )انم

 شیپ نمف رطب وتساخ رباچ زا

 ۱ین هبس ینکبهداک یلیخ .دباش

 یاهداتاژ ورنباب ییاطءاجزادب اش

 شهاوخ ؛مدپچببیم مدوخب .یک راچیب زا
 .یدوایب مه رکبد .صالپک كي منکتبم

 ًامتح هک یداد هصف دیاشابو

 دمآ

 یورب ار دوخ نانک هیرگ و درواین تقاطرگید
 تخادنا هباناک

 حس

 ۱ یناب مان ینکیمع و رش هک راک ره

 نازوسمنکبمشهاوغ: مدداد
 ء رجنب یاب ارمدوخندنآ ناچ را زهاب و

 زا شب ادشسعن یادصان مدیشک
  وتش نآ

 هس اد ثرظن یتسار

 ناملسصهامهاگجی رفت یار دوم بو

 روج نباذا دیآ یم تشوخ ؟تسیچ

 ؛ اهنیحص

 نآ زا «دنلباكن الو یایتشور
 دل د زیم گكمشچ هناخدور رس

 یلبخاد یتا رقب اف و اتشوبتسا
 ناسآ ومرک دیفدوخ . ددادتنود

 ردقچ ینسا ز .دنس ربیع ر نشود یمآ

 تسوداررگبدکب هک رفل ود 4 تس وخ

 .دشاب روجكي ناشی اههقیلسءهت راد

 «درک ادیب یبیجع بائو جیپ شب ادص

 دوب
 ددره مه شا واذا «یتسار

 رصنخم و هداسیس ورع نشچ هكب بااط

 ۱ ۱هگهآ .میدوب

 ژا هاگدورف كي یامنها روت

 دیگ سخت عط وات د
 هدن وگ وهش حعق وی دا

 ,نب رخ هخیفدج
 «.مبننبم
 هراخ

 وبداد فردسصط هد

 بوسکشپم اجبار
 ۱ یناتبماکچ

 ؟ینکیف شوآ هک اد
 « منکن شوکارچ

 هگاد یهاگتسبا كيداذگب

 ملک !دییدداد كبزوم

 که راد .يبيع هچدابخا رکم
 میونش تلپذوم

 بیعچم

 ٩یل دیس درادیبیع هچ رابحا
 ۱3و تارا

 ۳113 تسدرنما : مادک هتسهآ
 ء موکت

 بلطم تف و كي هک یا بمن رکق

 | یزفف و هلی یگب !اژ یتیم
 هعانزور یوث ادرف .دشاب

 درگ داپرف تاننح و یا

 نم «ک ی کیم رکنوت ۱ ین هی
 همت ادیت

 ؟ینکسیم یرکف نینچ و یتسار

 دوب هتفدو رف مب هک شا« رپچ

 ۰ مدشءرخ

 لا دایرف لادن یاشجخداب رف

 تصاسهکی درکیف رکفاب[ , دشهنلب

 شهپ!ددایخامهكب تعاسو هدزاود

 دمآ نم فرطبهاگنآ و «هننبم

 یاهژادن اب وبتسا هک ینکیمن رگنابآ

 صاصتخ | واب !درایخ ماین هک دشاب مهم

 -ممم وا هک متفگن ونب رگم «دنشاب ءداد

 متقسکت ٩ تدانبمز یود درف نپ رم

 * ناه: رکم

 ۰ مد رمسک تک ح بقع بفع

 می وک م افد ی رب یزیچ متساوتیم

 باوهب متشادنارداکنیا لاحیلو

 ,متشآد یسبهش جایثحا تحا رتسا و

 مال ضحم یشوما رف تعاس تشه

 طفقف دوب مارک همه ادرف متشاد

 تسا كرد ما دک ی وراه متشنادپن

 ۱ شوک هاپخاب ادرکیم داب فرا
  توسک یقورادکبو تاب ءنک
 مات ] ۱ متچیار تاهفابت یهمیم

۳9 
9 



 مچ ور وجه ج مچ رج هیچ
۲ 

 ؛ روصمن 4 1 همناتساد 1
 چو جو چ و رچ و ور ورچ ج

 نانعیز

 (تنارگ یراک .. ابم ور ین وتن آ نتیباک )

 (نرولایف وس انا ووح)۱(۲ 3اذیس لذا 3... لث وگیم)

 ۴ن رنژپ واتسب و رها رک یلناتسا:ناد رگ راک وهدننک هیهت

 «ستمیت رآ دتیان ویدیناپمک ۱۹2۷ لوصحم

 هم

 3 یسیلکنایئآیدد یورن نتبیاک ثب««لیمو رت ۱ -ه

 ناهاوخاوهزا یدامشس هورک وماناووجد و «لثوگیم» كنک اب

 دن دش هسن | رفی«ابلب وآ مذاع شیوخ هنجل |میظعپوت اب ین ابن ایصا

 كند زنا < لب وآ و هی, هتجلامنطع بوت - ۳ هرخدلاب و دنتشنن یابژادابژ تارطخدوج وابهاد رد

 و تفد هناشن اجنآ مکحم یاهراوید یوسب شروطت دیدید ایلیفا یا رب :ناوارف تاععماز) ی
1 

1 
1 
1 
1 
 دن مرد ارمکعتسم ًةماق نیایاهرا ویدآت ۱

۱ 
1 
 تشادژاربا لبمورت هب اددوخ نشعاااووج . هظحل نیرخآ 1

 و و ۲ خو هم هم

 و و و و و و تو

 . دیدرک ژاغآ ابیررقت یمطق هلبحو ؛ دردم هفیظو ماجنا
 شتآ « لمورت د هرذگ دوز قیاقد و هظحل نیرخآ رد

 زد اراچت همه دوج و یفشو سرت ۰ تحاس كيدزن بوت هلبتف هب

 و ٍ
 ۱ و

 ۳ س-ب۰پصپ ۰ و

 مکحتسیاهرا وید هل ولگ و دشهدید ببجع یشتآ و دود -۱ «

 شعب دیما هعقاونیا ؛دهاشبب ناهاوخاوههورگ . تسکش مهدد ار هملق

 اهرکنستشب زا دن دی ود هعلق فرطب و دندیشک رب یداشذا یدایرف

 |رشب وخین اچ ان هلمحاهیل وین ابساشدوشزا یربک و لج یاربنایوسنارف

 دن دیطلغرد دوخ نوخب ینآ دد ینابنابسا نارازه . دندرک عدورش

 9 دا رادرب نیمذ یدد زا اد داسجا ؛ ناهاوخاوه نکیل

 ۱۳ ۰ دیک شوغآ رد ادلاوگبم دج لبهدرت

 ۱ تاددلرق هلذرتنس» ذا یگنص هداپ یود روهتمر

 ۱۶ کما یا هناشن اهن یلو ... یلو دوبن یزیمآ رفظد

 ۱۳۱ ۱۳لوی ابعا ماد دد یون ارف نتدنچ -۱ ۵

 09813 3 وءذآ یلوج نیمذ یود: لبمورت . دندیسد لتقب

 ارف داجازجب دادروتسدوا . درک هدهاشم اد اناووج

 دندوب هدعنآ زا نت ود زین اناووجو لغوکیم اس

 و دنتسویپ تسدمه نایودن ارف نوشت هورکب لبمورت یربهرب

5 
 سس ی بد جی سا تیر بس نا

 1 حر ی ۱۸9



 ملیف « هناغدور

 زیچ نکن تقی او
 ویرام > . دروخیم مشجب

 یلایلاتب"ریهش نادرک راک < ی

 رته ملیف نیا هی یا رب

 یاهنیمز هب اد دوخ
 < وب > هتاغدود فارطا یتالنا

 نآ نا رک راک یکدن زرا و تساهدرب

 ؛ قشع,تایحور , ط

 دوجوب ین دب دملبث كي اهن آ هنرک ودسح

 تساهدروآ

 دد ناتساد نیا عوتو لحم

 < وب > روپشم هناغدور یانلد

 نپمز رستقیقح رد هیحان نیا دشاب یم

 ج هو تسباهدششو ما رف و هداتفارود

 اجت ] ددحراخیاین داب طابترا هلیسو

 اد رکن امچ زا كیچیهو در وخیم مشچب

 نسد رسنیا ندید یارب یفابتشا
 یایثد مدرم , دنهدبمن ناشن دوخذا

 نیمزرسنیاب هداچكي طقن ارحراخ

 شیامن شرم یدعس یامنیس

 دشدها وخ هنشا ذک



 رب عورش سل

 « دوخپچ یاب مادک ره
 و لئثمادعبا

 ؛ دوکیمرا رکشابت رمراپ دنچلصنب | ؛دن روآیم

 یمودعسلاجم یا رب صقدنیا) .دسرب هجرد( ه هبوازب اهن

 دیدنسب كرزب یاهکنیسن ادو

 شیاب قاسات هکدشاب هتشاداب یداولش«واج یل اهالثم

 ( دناشوب اد

 یمادام.دوشپ« عورش پچ یابیود - ۲ هلحرم

 هجدد 4 ههبداذنا ون اذو ؛ ددادر) رقولاب تبا ریاپ هک

 " دن |هتخاس
 هتف رگ اددرم پچتسد تساد تسداب نذصنرمه

 اب دنچلیعنی | .تساهدپسچ مکحم ادوا رمک درم رگبدتسدر

 زبن_ هسفدهدب یهاک راکت .دوشیمر|رکت سکعرب یل اونم

 هب ان دنکبم ادیپ ریپغت مهتساد یاب اب پچ یاپ و؛دسریم

۳ 
۳ 

 9 ی را ۰ ددک یه ؟رجا ما ۳۷ ۲ ای نیا رد

 ۲ تل
 : مکحمارم -ریکب مکحما رمو - ۳ هلحرم

 وب لارک یوداد ابموک ام قد ریثاتاجنیا
 ورش ادیقد هناشب هناش صق رمهود ميذکوم

 تک رج,دنمنجبم هکیلاح رد اهن [دصرب مهب ناشندرگ
 ک كيد زن اندب ابمال

 ودنآ دپ امن لصاح یسامت نی رنکچوک هکنپ |نودب
 ارکن لا زا رابکپ هلح رنبا ودننکیم شر عا دناشب اج

 اشب اهون |)نیب نیا دد:دنهدپم

 ز]



 ۳۳ سس

 «بم وب -یب>صق رداییازام تء-فنیا - ه هلحررم

 ۲901: مخولچ فرطب یعق رمهود .دزادن ابم «تا ز

 سس ۱ دن روضیم نان كنز لئماهنساب و : نا ۱

 یداع لاصب اهاپ و «دماجن ایمن لوطعب راب جنب داهچذا شب

 رای ود سل ۶

 ایر اهاب

 ۱ ۳۰ ۱ یررار ناشیاپ هلحرم نث "  ابن] دوریمفر عن ]و فرطنیاب « كن ذ>د7 ۷ 9 هرناب نا لیگی لاعف ]رو , دنتسپایمهناشب هن ام
 نسب. دن داذگیم نیمژ یوراد ناب
 دوشیم بوسحم لارک صقرتمسف نب

 :کشمر ن# ین

 ۱۱ ما تف هلح رمنيا
 و راک دننکا ۳

 <ربگب مکس ارم»موس هلح رملم- 7 نيم

2 

۷ 

۳ ۰ 0 

 ۳۳ هارو اتبا ولپب ولهپ لاح درمونز -۷ هلحرم
 تسا هتف رگاد نزتسددا ,دداددا رقتسا ور فرطرودرم
 ول اد دوخ يچیاب سکهرب ذ) , دوختسار یایدرم
 هکبااعرم درم دنتسه لبامتم ولجب ودره .دننکیمپات رپ

 :دن اغرچیم شیوخدودب اروا هنن رگ ادووخ سفرمهتسد

 هورگت اهرژونه !راهنسد, دن اءهدش هریخ رگپ دکنیپ ود ره الاح
 پچ یاب یاجب نو بچیاب تساریاب یاجب درمراپنیایلو
 دنب وکیم دل یاهصابو هنهدپم تک رحولجب اد تسادیاب
 «۰ لارک»

 دن دررکیم رب اهل ۲«دا رکن هاب دنچژا سپ .- ۸ هلحرم

 تمقنبا .دنبوکیمموب مکجماداهنسد .دننکیم موبتشب و
 هک ت وافت نیاابتسا «كن )و هب هیبش مچنپ هلحرم لئم زین

 اد مه ٌرهچو دن داد رگبدکپب تشب هبن رمئیا صترمهدد

 یخ رچ لدنا هکبآن ودب ؛دنن زیمتسد ًابث رمو دننیب یمن

 زاب يل و هن زادپم رب بفعو ولجب مدندنچ اهنآ دنشاب هتشار

 و (هعفس رد چیت , دن ریگپب رسا ادلح رم

 اساس



 بن ] دا مدرم یعحص زین نم و دندودایز اجن ] رد

 لر کم تظاف- ابن اذا اتقیقح ناشیاهددامیلو مر
 7 هدعویکب ن دنهدیء را

 ] اریز ۰ درک یداین
 و اهن هکنیا ظاحلزاو ت

 ] 1و هومن یف رعم (ایشاتان) شا هلاس
 ۱ < .رس> نودب

 | | ریز . مدش انشآ ( ندولایفوس )اب یبیس
 یدادربملیف ویدرتسا نامهرد هک وب یملیف ندیاسر

 هق دد ن وا یدس ملیف ددنم]
 , لاح ام نیا ریانب « درک مهاوخیزاب دوشیم یداد ربملین
 ۱و اب یا هملک دنچ وی دوتس | رد متسن | وت ه رخال اب ( میسانشیم

 رووخ « هدشبب رف و اب, ؛تسا 1
 اوج یمذآ یمکینعب هلاسودو تب هکدیآایم

 را و رشوخاب متف رک تاقالمهدع و وا زا هک یتق و ر

 یر هیارب ادنا رتخدزا یاهقبطچ ۷ #۳ ٩

 "۷ و تسا یکدن زنز مذک ساسحا هک اریرتخدره

 درک مهاوغن جاودزا وااب زک ره
 ودیما رکید فرط زا متسه دا

 عیب و> نهوس ۰ 1 مدیف نأت زهراب رداهزرچ
 ؟ دن وشزگیدکب ۳ زا یفلتع اهاهرتعد,هکنم . ۱ ۱[ قافتا دایژ عوضوم نیا ارب:موشن (ی / یا رب تسایا هب رجت نیا

 او هدوب سانشعق ومدی اب نمنذ اهنیاذا هتشذک تاقالم !دفلتخمیاه تب و قرشیومنا اکیرمآ یتقو
 ۳ 7 ۳ رس یاد یدب دجتاکن مد رک دل رتاب ورا

 ۶ متلادب ماهتسناوت نونک ام:مد یاب رکف و دننکنمهاگیت « دنخ
 ایسلک ازا ۳ و ی ای ۲ مدیهف نزراب رد

 رم زادعب نم هک درادین | رتخد : ب طوب رمدوشح راخ من اهدزآ هک یا هلمج نیل وامرا ودیما

 لاحبات هک ملاحشوخ یلیخ «یجراخ نا رتخد هدهاشماپ و

 ماهدرکن حاودزا

 ابتیس هب مدورو زا ل ه. مدوب لیصحت لونشم هک ینامز
 رما نآ هک ملاحثوخ ردقچ هلاح یلو مداتفا حاودزا رکقب هبترم هس

 متشادن جاودزا یارب یفاک هبرحت تقون د !ریذ + هتسویپ تفحص

 یندوپ یگلاجنب وتسب رد ینعی مهزژورما یتح رتخد هدهاشمز|ی
 و ماهدیممففیطل ستچ هدابرد یزیجان دادقم هزات یئایلاتیاو یمایس

 مشابیمث رسمه باختناب رداق مرادالعن هک یتیم وماب مدقتعم
 رایسب اجن"7 نارتخد هک ماهدش هجوتمو هدید مه ادقرشم نم

 یب رغنا رتخدنا یکدنزیارب و دنتهمادنا شوخ وینتشادتسودو ابی
 دوجو برغو قرش ارتخدنیب ام یلک قرف كب نم رظنب یلاو:دن رتهپ زیث

 اهدرم و زیمفرطکیرد هداون اخنآ رتخدآذغفرص عقومرد مدرک مدش توعد یمایسكي هناغب هکنیا ژا سپ اد عوضومنیا اریذ دداد
 ( یلحم هزشوخ > مبنآ ) كادوخ نتش زاجا اهرتخد :دندرکیمن اذغ ندروعب عورش نادرم ات و دننیشنیم نآ رکید تسدد

 هزشوخ یاهکاروخ مهنآ ) كادوخ نتشادرپ هزاجا اهرتخ
 دنتشادن اد

ِ 
 یا ملیت اجنآ رد ۰ ميتفرايسااتياهب یلخاد یاههنحح لب یرادرپ ماین یارب متفگ هکیروطنامه مایسرد راک مامنا زا

 ۱ . دنتنریم رامشپ یابلاتیا یفابیذزا یلماکهتومن هک دن دوب بیک رت شوخ و نوک مدنگنارتخد اهنآ یوتحم هک مدید یددمتم
 یاربهن «مدرکن هدافتسا یئابیذ نیاژا مددد نم هک ت ساتسدد

 تسووو کش وخنا رتخد سکعرب ۰ تسامک ناشادمت ابیذ نا



 لاس۲-+ 0 ۱

 یداتدد ورمور رر
 2 ین

 الوسم ینداجت یاهملینن
 لو

 اک زل ر مجد ۰

 زب دمحب اضریلع یاق7
4 

 دنچ هکلب و
۱ ۲ 
 یامنیس هداب دد هتفهرم هلک

 دع
 !می داد بلطم 3
۳ 

 هاگتشادزاب - ككين هلی

 هل وهمیلبو)
 رد یرصم یاهملیف هلب

 و دنوخیم
 ادم اچ

 هدا زاقآ زی ورب یاقآ
 هل تفدب امش یاهکع

 یتاحفصهدنی آ رد می داد رظن رددسر

 یاهس-کعپاچب صاصتخا ارلجبزا
 میهدب دوخ ناک دن اوخ ,كبنستزآ

 سک رن نیا اب

 رد هکنیاذا نینچمهو
 سک رتثآ-۲

 ادقرف

 باطخ هزیشود ارامش هتشذگ ت ارج

 هتفگ ان مغا وخیم ترذعم مدوب هدرک
 اد وب ناندوغذا ریصن قن هک دنا

 ناتس و دنهرد-۳

 ۳ رتشس نارب۶
 کن سردآ

 یزردوگ رصان یاآ
۹ 

 و رجتیرک تداوتسا ۰٩
 نیرخآ  ملف دد رب را

 و دن |هدومن تک رش فا
 تراب ۳
۳ 

 رب مدقم رولیت

 تسا هدش هتشون رج

 0 ق رد یاب .رونارک گیرد

 ار هتفرکد نارکون ما )۶2 0

۳ 

 یاق وم شبا رب

 دش هتساکش ترهش ذا ذورب زور

 یئاپ ورا کكلاسرد العف هبدوطب

 و ربیم رب

 رتخد زا ارامش دوعقم-

 ؛ مدیهفن یئامرخوم

 دارن میها رب ایاق آ
 رتفدب هتفه یاهزورژا یکیدد

 دیئامن هعجارم ابیز سکه ثكي ۶

 قام رفهدملیف شیامت خی رات -۱
 هکییاهسلیف مامت نینچمه تسامولعمان

 شیامن ودوجومنآ رهت دددب !ه,»ربم ات

 وراد شنابحاصلسب یگتسب اهنآ
 همجارم رتفدپ نشجماگنه- ۲

 دومندیهاوخ تفایرد تراک و

 زین رتسکنل ترب سکعباج-۳
 دوخ رگبد» لودج ود تساد وز العف

 دیداع لاسدا اد

 یتناید دودب رق یاق ۲

 قبقد و حیحص

 هسپتم اخو «لا-لذاومدام یاقآ

 میدون پاچ شیپ هداشود اد
 هدنپ آ ردامش همان ندن اوخ اب - ۲

 پاچ اد ( دولیت ترباد ) سکع

 .دومن میهاوخ

 نصعیاقآ قبق قد سرد ۲-۳

 میدوءت پاچ مهار یودهم

 نایدب اع سو رهیاق ۲
 ام یاهویووتسا هژات - و

 دن اهدات| بلاج یاهملیف هیهت رکفب

 دنها وخیم هکنیا لثم دروثیارد و

 یاهزاوتیاجب و دنهدب ماجن ایراک
 ملبف ( تیلبوقمی - نالسرا ریما)

 - منهج دد یلیشن بش) نوچ یا

 .دن ژاسیم ( اعرهشدد نافوط

 هدن زاس ینابیش دیشمج - ۲

9 

۷ 
 وام - وتیاررب» یاهراکهاخ

 اب هبصحاص و تیحص < هرب زج

 نانت نیو ناررکیپ هم و ناگ واتس
 زا رتعوتتم و رتبلاچ ادیدوویلاه

 رابدمزاع و دادصیعشت ملیفنتخاس

 اد (یلم یامتیستمنص) ودشكن رف
 : درک تحاد

 نابهر زیورپ یاقآ
 ریذرد و یقیقح امامت - ۰۱

 ووب هدشیداد بلیت اید

 یوبدوتسا طسوت (حتاق)-۲

 تسا هدش هلب ود یسراقب لارتناس
 لاوئس باوح ملیق شیامن ماگتهو

 دمپفدیهاوخ اددوخ

 ره یلو ددادیمک یاهوم-۳
 ردن زیم هت زا اراهن آ حب زور

 یچن وب اصرصان یاق آ

 هکیت اکدنن | وخ هلجم یاهتتحدد-۱
 یدادب رخ اد هلجم یاههراش مات

 تراک و همجارم رتفدب دنشابهدوش

 هتشذگن شج رد دنبا,ذ_یم تفایرد

 ام ناکدنناوخ ذا یریثک ممج زین

 ۱ ۳ ) ی
 دیتسا وتیمدوب ایشدوخ زا تأفغ دندش
 . دیئامن همجا رم اصخش

 هجا رم (پولک هنیح) _هب-۲
 دیئامت

 مادغتسادرومدد _یعالطا-۳

 ریژآ ) ویدوتسا طسوت هشیپ رثه
 دیگ ام رف همج | رماصخش مرادن (ملیف

 باوجمهلاوس۳زا رتشی هبز

 ( ۱ میهدین
 یئایض مارهب یاقآ

 رتشم ( امهالک وا) ملی -۱

 نرق سکو ف یاه ویدوتسا طسوت
 ناپجددویداد وا تك-وا و متس

 .تساهدششعب

۹ 

 3 اد ( دواینوریت ) سکع-۲

 . دون ميهاوخ پاچ هللااشنا زین

 مت نیدهلگ ورتم - ۳

 . لامدویوی - متس نرق سکوت
 لاتشن رتنیا

 ناریا هزیس هد

 .  ادمش هقوشمسلد هکیاءراتس

  تشاد هدیمب یسیماریتس ملیف رد
 هتیلا هک وشیم هدیمان ( زیلادامات)

 .یلدزیت ( نایابیز یابیذ ) مایندد

  نایاینآ) ملیفردیلو دوم ایا
 ۴ 1۳و وب تی ورسهلدرد(وگودم موشع
 تشادت تکر ش

 ,دوبنومت اس نوری!

 نایساک وق یاقآ
 بد و دولبت تبازیلا-

 شیوخوموق مهاب دولیت

 1 لی ناکعیبرته -۲

 . دنتشادمان ووسا رب ریب - هلاتیویلیم
 اچ هتبلا دیداد لاسدا-۳

 . .دومن میهاوخ

 :یاقآ و یرپ هزیشود

 یروصنم

 1 (نکییمر مد ۳
 .یوج لاپ یاهملیف رد تاون میک

 - ناکدرم نابمزا

 تسا هدومن تکرش

 ولج(ولدن اب )زوتهریخ -

 تسا هتفرن نیدود

 . ووب زم هدانس هکلپ

 نبب قم عاجش یاقآ

 ادنه مایف) دیاهدسرب
 رها هتبلا (یناکیرما ای تسا
 .تملص و تسا یدنهزا رت رب

 : ترق مت لقادح اکیرما

 .تضا دنه یانیس تثص

 ۲ ۵ تل وب وه زیشود

 ! هیقب و
 | لب یدوکی رک )سکع

 ت پاچ هتشذک ءدابش دلچ

 میدادماجن | |داششهاوخ



 نا
 ت 1۳
۳9۳9 

 0 م 1 # ,أب
 نادانآ زا یاهمان

 امتیس هراتس هنب رش هلحم
 ۱۲۷ هرامشرد هکبح رشو رب ود

 ددوخ هکیئاهن ۲ و هماعناهزا ندش شور

۳ 
 دد رک یم

 ردیب یاهتبقف ومهج وتم هک دیشروخامنیس رح وم لیقیدنچ زا هک

 هدصاشم شژراابو یرنه توخ یاهملبفشبابت لابق ددارایثیس نی ی

 7 و یساتاب دوبهدومن

 رب ذپات نا ربجیاهنایژ و تا را بجومهک

 یک د زب ,واهینکشراک رکید فرطزا و هدراذگ راد ریش طس وت طبلب هقضعرو

 قب رطزاءزج یا اجلم و هانپنوج زین امنیسنیا ءاک رشوربدمد ون زاغ]ار

 رد یراد رهش یبددیب وهدیدع تاناکمو همان لاسرااب دنتشادت نوت اق

 ورق

 زاد رهشتام اقن دزیئا وات تامادقاب تسد
 ادامنیسقرطکی ژا .دیدرگ

 یششوک چیهژا تانأب رج بیقمدرومرد | رسدادو طیلب هبهنددوم
 دن وومنن یراذگ

 دید رکن دوهشمتام اقم فرطزا یلمعل|سکع نب رتکچ وک هن افساتم

 حلاصعو نییاوق فالخرب یرادرهشنپدومام ۳٩۹۷ رو خب رات ودیتح

 هشیک وامتبسیاهبرد ندوبندودسم)ا سپهدومن هلمحامنیس نلاسب یمومع
 یئاهطیلب اهیسریدمو ءنا رک راکب شک وقاج و دزدبقل قالطا و یک اتهو
 یداد رهشیداج باسح رددقن نآ هج و و یلمكن اب هلبسوبالبق نآ شدا وعهک

 و قرفتب عورش دمو طبضدوب اتیسدوخب قلمتمو هدیدرک تخادرپ
 دندول دندوب امنیس دورومزاع هک یتمج ندومن شحوتم

 هداون اخیاربادیدامشی یاهیتحادا هک لمعنیاهتبلا
 ناک دنن ادرک ونیدوماهراتف د ولامعا زا يا هنومن - دومن داجیا مرنحمیاه
 قیطک نکاما هن وکنیاب كمك وقیوشت ضوعدد هک .دشابیمامتکلبمخرچ
 ووخ هک (یهاشنهاشنوب اه ترضحبلعا) تکلمم لوا صذشحب رصروتسد
 تا زءو لالخا داجیا هدشرداص دشابیم نکاماهن وکتیا قوشمنی رترپ
 . دنب امن يم

 هدیناسرولابتاماقم شوکپاد عوضومنبا اهنآ زایتسسق جرداب و
 لج اورات لابعاو نایرج نیاب رکیدداب اددوشک مرتحم تداژورظن و
 ۰ ميانفیم

 صومع داکفا رب ولت و تمدخ هزچ هک هفب رشهنجم نآ زا همناخرد
 و دیشروخ ًامنیس رسید# ین اجنیالوت زا می داتساوخد رادن یرگبدفده
 زاهامک و قیوشت تسد دیان تصاوخرد ناداب ] یدادرهشژا نادنم راک

 راکب قناسلاینامکم ین اوتب اتدراذگب تحادادامو هنشادرب ام لچک رس
 هدهمادآ نامدرخ

 هتسیاش تامارتحا میدقناب

 امنیسریدم - روپیمیظع یلد
 ۱۳ و ی ی یا

 ار روشک ترازو لوئسم تاماقمرظن : امنیس هراتس
 . میلابنی بلج عوضرم نیاپ تبس
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 قد دننامنوئکا - 4 هلحرم

 .تسدود !دن داد شوغآ رد اد رکیدکب

 ۱ یو دودن ] .تسا هنف رک رب دداد نزرمک در

 ۴اگن .دنهچیم هاب رابکی دنچ ره و  دناهدشمخ
 انچ هلحرمنی الا رک » دنب وکیم و دننکفایم

 سس اهتن اب صترات دنکیم ادیب همادا



 رهظ زا لعب قشع

 ] توآ )

 : دا رتشاب

 ها وش سید وه - نرو .ميهیراهدا ۲۳ رک راک

 یتعی رآ دتیان وب ی اپمک ۱۹۵۷ل و هحم رد)راو ییب كرزا ناد رگ راکرثا

 یساءدرمن تک رض نا ره زا تعجارم زاس رب وآ ک راز ها یا / 1 ۲ و مد 7 سس از .راژ)

 با



 فو رمم :دننک هیهترو
۳ 

 «اوبد وگ یه

 9۰ دن داهنشب ی

 برعلمش «نوچ یش مک یاه

 ممچ رب هه هیلع رب و و زاگناک + راد

 دودهک دی.مف نادرگ راک «نب ولد

 وید وک یدل یافپ ایا رب اداهوا

9 -5 ۰۱ 
 اسارو تفا سوصختباردو دیدرک

 یاهدانس اراهوا زا رتپب هک تسف

 د لکشملر نیادناوتب

 «۱ دج یزاب
 تپهه وع اب

 هی 9

 مها رن تپج ره وبدوک ون +

 روت رآ> .تخاس

 نب ول» .دب نآ ین ۰

 تعادت لبق ۹ ۰
 ت 3 ۳

 ی ید 7

 ناکشیب رتهو دوب باخت اون راس

 وتق ود رک نیت !دملیف هتسچ رب وجچ

 لاح دد یو . دشابم

 داکب ار «نئاخ»ملبف هک ۱۹۳۵

 ن ددودناج ) ینادر ودیناس رنایاس( ۸ ت

 شمال تقرگ داکسالوا هج رد زیاج

 هک دوطن امهو دانفا اهنابژ رس رب

 هل یرید تشادهدبفع (دروف) هک دیئآ

 ما كرزب یاهروتکا فیدررد

 بلاچ رثادتچ ردادوا (ددون)

 هتسب :رزناب ورو :یچاپآ ًملقدوخ

 تک ر# مادآدرمو دنارگوید ؛دوب

 با اچ ملیفرد .اهملیف نی | زادس وداد

 تربادهکنپ اند رکت یزاب یشذدااب و

 یوباد اوپدوک رن اب ذا یشق ررترآ

 نلکالش» هارو .تخ تحاس زوج
 ارس لتسا هتناو

 وز شب" .

 ررنبرنهرن تی
 دو زا رف دوخ

 ره < ندزس رس رد
 ۱ از وام ملیف فو رم

 ورا فر ۲
 ی وزاومدهس اد «دا ور مو

 اب ز یاهلیف هکنآ
 نا ره ترووازا ید
 ناگدنناوخ وزن یل

 9۸۲ رکیپ لوف ةحيیرنه «رجا زوم ید مس
 و رق نه ۰ هقرخیعیرات ترزب

 راهماب < نب وداگ درل» شن یورت
 ی وتوروم ودنک یماقبا یفصول ادباد
 بم . هریگیمرا رق نابجاخاست
 واپلیق هتیب رته «زتا رفددا وداد
 زوم هک ودتهقشع ولحاسرانک
 ناکیزاب ریاسوواد یا هطحالملبات
 ادب رب یلسل «زدلیش روت رآ متف چم

 کیوزاو تربارورت وب دلک روت دآ

 .دتتهیانشان ًایب رقت

 وکن تروصب «اویدوک و نابد

 - وب یلاپک زد ۱۹۵۵ لاسرد رلاک

 ,تساهدشهیهن لانشن رتنب الاسروبن

 -هتخاسژا زبت ملیف ننم حیجمكب زوم

 - فاوج و دوپدم زاسکنهآ یاه

 ر هوکشبپ هک دشاب یم «نونشرک

 ؛ملسیف برات یاه هم ظطع

 1۵۶ یاهدرت امومخ

 .تسا هدو زفاتیب

 و دن اهد
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 - یور ار شلکهزا یادت 3 ٍِِ
 دادهماداوتخادن | زیم

 صخش نآ دوب ناب ساش-

 هاگ نم کا رب «وزادیرادقم»

 جایتحا رالد تسهب طقفهتشاد

 یفاب مهندز هاچ یاجحه مراد
 هتشاذگن

 زا رگ |هک دیشیدنا «ولی»

 ناسآ ردقچ دوب رفتتم شددارپ
 دنازوسب ارشغامد تسناوتیم

 یلو دهدب واب الاب رسباوجو
 دنکب اراکشیا تناوثمت الاح

 یزیچرگیدهک متفگ زوریدس

 د سم دوو

 . یناجهدب شوک اما "هلب-_
 نم رظنب . میوخیم هچ مهقب
 ندادداب رب زذاتسا لگشمیلیخ

 .مینک دا رفدرمرپپنآ 4 لوپنآ
 یک دن زرد هک تسیزیچ مامتنیا
 دشاب یم شراتساوخ ناجولدزا

 دایره وگچهک تسن تدایرگم
 اجک اد لوبنیا دیسرپو دیشک
 شیاچ و مریگب لیوحت دیاب
 ؟ تساجک

 نیئاپ ار شرم «یاج»

 و دشهریخ شب اهنسدب و تخادنا

 متفک هک تسه مداب س

 . ادنیریاص رکف

 یاهتف رگ را رقتلیمنیا تخاادرب
 یرادن یرار» هاریههک

 :دز ۳

 ؛ متک یم شهاوخ ؛ ولبس
 دابژ ار عوضوم منتسب و

1 
 .ادرتهلل دشمهاوخ هدوسآ

 یئوگیم هشیه وت رخآ
 هدش فقوتم نامژ ایوک اد رف

 یئوگیموتهک <یئادرف»نآ ودشان

 . دسر نارفزگ ره
 تسا راب نی رخا نیا ی

 هب نم :منک یم شهاوف وتزاهک
 اجک زا.مرادحابتحا رالودتیب

 ؟منک هیبن

 نک یدژدورب ۰ منادیمهچ

 لحم نیرتپب ینیهژریژ طوطخ
 ۰ تساراکنا قارت

 یور ادشریت تفه<ینأاج»
 :؟تفگ وتخادنازیم

 اما :ماهد رک مها دراکنیا

 زورما اهنآ ۰ درادن یاهدیاف

 اد ناشلوپ و دنیآ يم مغارسب
 .دنها وخیم

 !رالددصت اب ؟دوشیمردقج-

 هجونیا یهاوخیم اجت زا بوخ
 1 ینک مهارف ار

 دی اب لوا .منادیمن مهمدوخ-
 دمب_موشسالخ <د رم ری »ثكنچ زا

 جیگ ادب منکب

 یلاجسب هار الصا . ماهدض

 ۰ (نب یعع

 ِ دوب هخودمشچ < ولپ>هب

 تساوعیم . دژ یمن مهرب هژم

 یلاح شردا رب هب هاگن ناب زاب
 ومیددا ربام .نک رکف : هک دنک

 . تسین ریذپ ناکما نامیئادج
 میتسهلیمان كب هدنامژاباهنتام

 رارق مه لباقم رد نونک | هک
 . میاهتف رگ ۳8

 اییقتمهکشیا نودب <ولی»
 شنیشامدهدب یباوج <یناج»هب

 ار شددا رب و درک هدامآ ار

 یلته فرطب و دیاشن شیواپب
 تشاد تماقانا رد ناشردب هک

 *.داتفا هارب

 نلیشا رت لونشم «پوی»یاقآ

 دشژاب شقاطاردهک دوب شن دوص

 . دندشدرا و ردارب ودو

 !<ینأج» ریخ حبص-

 بلب یمست راجاب «ولب»

 ۰: تارا

 یلیخ شیب بشیا رجام زا

 دیهدیمهزاجاایآ ۰ مفسانم یلیخ
 ٩ مراشف ار امشتسد

 ار شهاگن مامت < بوي »

 ششچ ود زا . درک وا هجوتم
 شدح ۲ لانکتم و تداست

 رطاعب هن هتبلا دشیم هدناوخ
 تشاد تررفن شرسب زا هکشيا
 یداب تقشمیگ دن زرطاخب هکلب
 تنحم مایاو هتشاذک رستشپ هک
 ادشن ز ووبهدرک یربسهک یلاز

 شل افطاهک هچن ] زا رتدوزدوزیلیخ
 اه آو دوب هدادتسدزا تشادار

 نآ و نیاشیاید هناخمیتیرد

 مامتلاس تسیب "دن دوب هدشثكرزب

 هقبق دکب دوب هدنیآ راظتتارد
 . تشادن لایخشیابمآ
 تم تن ح



 ر یقیمع سقف همادا و دشک

 هدوبن روطنبا زث رهاما - ک رهابا
 ۸اتعیب رسب و ردب تترچیهانو
 شهاوخ ۰ مياهدوبن هملا یار
 گ کم

۱ 

 دیئ وگن یزیچ «ولب» زا م
 دشاب هجره , دروخب رب نم

 متسهشددارب س

 و پرخآ 7
 رو هکشلاج رد دم 1

 دیاهدرب

۳۹9 

 هدیهزاجا ! یناج !مربپ-

 هک میوگب
 رد یدبدش درد < یناجد

 <ولی» رگاو درک سح شنورد
 نیمز شقن دوب هدیسرت مقومب
 دو هدش

 یناجایب-

 یمهدوخب درد زا

 :در دایرفو درب یاهلمح ردب
 میوحب گی مردب هب "دی اب رک

 شربارب دد یدوجوم هچ هک
 نآ رگیدن رم هداتسبا

 رم . متین قیاص داشرس

 روطنباارچ ؟یناجهدشهچ-
 ؟ینک ی ح

 تب املا <ولب»د

 میدرب اس ؛ یناج-

 دینشمن یزیچ<ین اج»یل و
 : دژیم دایرف روطنامهو

 دهاوخیم ترس ؛ ردب -
 .هلب .دنک شاف تبارب اریبلطم

 - اد یلطم

 1 یناج-

 جداخاجنیاّژااروا ادوف -

 . دنک
 دوب یلمعلان کتعامتت 7 نیا

 شرسب یالقتلب اقمدد «بوب »هک
 مولپ» هی کشیا نودب داد ناعن
 یجورخ رد فرطب اروادنک كمک

 در

 هک قدرس داب رتادد یناج
 نوردب نیشام یاه هرجنب زا
 شاهدرک قرعتدوصب و دی زویم

 شرب ورودی د رک ژاب مشچ؛دروخیم
 :۳تشرو دشهریخ

 ؟ میدریماجک -
 نامرف رتمکحم < ولب د

 تفک ودیبسچ ارنیشام

 ۰ یباوخب هک مربیم ارت-
 یلاجبدیاشاب و ! ینک تحارتسا
 )ادیان دسر ... هک
 دروخ یناکت <یناج » . منکب
 .درک زاب ادنیشامرد تعرس و
 تشادزب وا فرطب یزیخ <ولب»
 شک ان رطخ مادقا زا عنام ات
 زین نیشام عقومنیا 1 9

 ردا رب ودهک دوب شتر وص ن.دیشا رت لوفش«پوپ>یاق
 .دندشقاطا دراو

 < ولپ » . دش فرعنم هداج زا
 یل و دوب هتشادپگناروا یتعنب
 رد کم وا

 رطخ یوم داد زا عن
 یئاج » مه یتعی ِ 7

 فارمنا زا مه و ۳ ار
 . دیامن یریگ ولج لییوموتا
 اب و دون هتفژلیلحت شیوربت
 رگیدهکیلاحرد قلطم یدیماان
 ارشردا رب ننبنذو دوبن رداق
 .دژداب رف؛دنک لمحت

 یهاوخب هک راک ره !یناج-
 ! مهدیم ماجنا تیارب

 هک دوب یآ لم فرجنیا
 یناجهچ, دنشاب هتخی رشت ا یود
 یتشب هب و تسپ اد نیشام رد
 مکچم زین <ولب» دادهیکت یلدنص
 ودیسچ ارنامرفلوا رابزا رت
 زا ار<ین اج»شدوخمادف| نیااب
 روبجماقالخ | الاح,دادتاجن كرم
 دنک تیابج وازاهک دوب

 «یناج» تسابیم هکپسک
 تکمین زا یکییوردنک تاقالمار
 هتشن ؟ دوبناشهاک هدعو یاه

 هکدوب یک ولفم دوجوم .دوب

 ددرم .دربیم رس راظتتا لاحرد

 «ولی» یلو دندید ار وا ردا رب
 یاهنیذام هجوتم شرانادوف

 هداتسبایاهشوک رد هک دش سیلب
 دندوب

 : دیس رپ <یناج»
 ؟تسارا رقهچزا عوضوم -

 , ینکیمن فقوت ارچسب
 مهراهک دع یاهظحل نکبل

 هجونم ؛دیدار سیلب یاهنیشام
 . تسا زا رق هچزا هضق هش

 رانک ار شتشام «ولپ»
 د رک «كرابد ناءایخ

 ورهدایرد هح شخ حنی

 مرگ رسودع ات یزاب
 دندشب هجوم هک دن دوب تنطرش

 اوشزدارب یتک ال هچاب < ولب»

 یلو دنک یم نامتخاس دداو
 هک «ججاد < زلبادو یخ

 دن دوب هداتسا نابایخ فرطن آ

 -. .كب د وب هرظنم نیادهاش

 ترامعدرا ودوب بیترت رپب

 ناشدوخ مه رعن هس
 کت «ولیف . هندناسر از
 و تخادنا تاب یاهناستلم

 ۶ تونل ۳

 نیا ان نکب یراک هرتام

 ۳ یک دنا تخیدب

 نآ:دندش



 یلنکنفیث

 یدروک الوب

 زانط ه راتس

 یناچ تول

 یلاتجیاهمیلیف ف و رعم هشیپ رنه

 وآدوخ یمارگ ناب رتشمبار ج,بهمایفنا یاشاهنازالپیامنیستبرب دم
 یتقا
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 لب فان ادخ 9

 زا رتشاب

 یناملآ ی رف و 4 ر رب  رثآآ

 زن؟ روبدروک 6
 مطب 4 راه



 و رهام ساقرو «عادو هسوبوو
 تسو یارحامو و «یدن دلد

 , یزابمهوااب یملسق

 رنهششذ | یکیناشیآ- و

 ؟ج»یاهملق هداتس <

 : قم. لو دننک ایا
 هدشت هداد شیامت نا رهت

 اصص  ۱

 ا رد وخ ین امنیس تام ولعم خساپ

 (لبق هرامش)دینامزایب
 منم ود «دو وین > ۱-1  )ات ات ]سم

 و 4 تسناماب تشو رس نیعت »
 مياهدید اد«یبآ یرحدد»

 ادنیل » ناکشیب رته نيا-۲
 یلاد» « «هلاتید یلیم» ۰ «لنداد
 بیت رتب ید ییددد» و «نیود

 رد ار «سالک ادترک> لب اقع له نت

 - و نان

 نتسن اداب طقن هک

 » رب وا

 دومن حاودز 0۸۵-7۳001 )اب ودومت شا رثدب دجت ی ِك
 رد < رب رب وتاو هکن+ و 9

 هتشاد هدهمس تیم رت یاون»
 و نیا مان دد «ادرن و هملک -۳

 ربدیابخ اد رف > : هتفد داکب مایق

 :«تسایرگب دزورد ادرف#

 یکدن »< تسی رک مهارخ ادرف»
 مه ادرف > و < ادرف یارب ذدرما

 «ءتسیزود

 :4تبصا

 دی جو هد

 .تشاوربدد هشیپ رنهنبا یارب یمیظعتیقن وم۱ ٩9۳ لاس -*
 7 .امیلین ددیزاب زا نوب ولت شی ادیب اب هک اهنیسمل عقب اسهراتس- ۰

 , رولت روا رووخ هرخسمتاشب امن «زان رآ یزدو شرهوشقاغت اب
 شیئابیذ هیاپب دارنه هک تسیاهداتس -۱

 ۱۳۳5 ک شوغآ رد اد راکسا هیجم یزور مهدا هک
 لاص نیدنچ هک دووبلاه قیاس ناطلس ۱ ۲

 ۱ هنکیم تمدخ اکب رعا شد ودک

 ۱۳۱1 مادبا نانایتیم ملاعب شدورواب تس
 9وولاه «ریذبا تسکش» هشپب رثه -۱ <
 ۶ یود نژ نیرتابیزو هرخالابو -۱ ۰
 ص مان هک هلجم,ناگدنناوخ زا ,نیت هس«

 لاعرا هلج«رتفدب ربمت لایداب «ا رده اد قوف
 هاچ ناونمب هلجم هاعهس مادک

 خاش یب لوغهقباس«نالآ دز رپ
 ( ۱۳۰ هرامش ) ! مد و
 (زیربت) یناددرگداوچ یاقآ -۱
 اه ) ( زی ربن )نایسوغ وب كبن اردن !یاق آ -۲
 : ۱ (دهشم)ین اها رف ییه دیش هد اس ۳
 تا نرو بشکی ورا زه : حیحص خساپ
  سابع مایف یامعم هتب اسع ناگ دن رب

 زا یریثک هدع هقباسمنیادد



 2 ۳ تا رب ۱ |یاهنیس ۲ رتث ر »داد بو

 . ملاع هنباز راکهاش ن هو رتیداشث)ه نم رت)اح

 یرتاف ام س نر أٍح
 هم هی

 مان هدشهدر رد شیامنر ص رعمب نام ما و اکیر را یاهامن.همرد ِت زا ۹

 نازاچیاهآ رجام

 دوشیه ؛ریظنیب دتهر ذهن :اناهاوهو نارادتس ودمیدقت

 یلراچ یاهارجام ۳ 5۳۳ یلراچ یاهارجا

 راکها فاشنر دگر زب

 رگبدراب؟بهکباز
 یعامتجا و یداقنن)

 یعخرشهنافأ رد هک

 دوخرد ینعمیئایند



 4و ه تیصحخش

 نیایزا سلف نکن |یامنیستمتص
 دوویل اه طلتای یمطق وعسب !دروشک

 و ومنیم لی فوت

 رو فمض نی رتک وزب

 اددوختردق نی رتک دزب هک دوبنب
 یهاکشت !دتالیصحتیو دناسرتابئأب
 درخ» و «قطنم» نیا رباتب و تشادت
 یاهراک رد ششوک زا ادوا «دواب
 و دمآ... درکبش منم هداسویودب

 رد «كت
 ییقعت و دا رف و اتیسا رفیاب هلاتورو

 دوب هدشهیهت بوخرایب , تحت
 مد ددناسکلااب ) مرلیئاغیم

 مایا دد نیل > ۰ ( دون هابتشا
 4نینل»و و۱۹۳۷ لاسب اد «ربتکا

 )ا-۱د۱ ٩۱ مدد ۱ هق رقتم یاهراکب شردب یاهاسآ دو یاد 5 راک ۹ 1۳۰
 :ملف ودره . درک لوفشم دزآ یاههیک لمح هلیحم
 یث اغیلبت یاهملیف یرسوزج « 3 ۱ هناکیب تمحروجن راب «كن رو .هخ
 < یصخ نب تک !راک و رد دجاو [ لد نیمه وتسب
 مزیلاثد نارس 0 دناووب مت اوتیم شاهف رح و لقت
 دشهتخاستسیل ایسوس ات و دشاب رضاح دوخ راک لحمرد٩
 ۱٩۹۳۷ دد ییشوکل ریسیدالو ههذگ برا یریو
 لوقب ای و < دیبس نابدابكت > دنکت كرت ار

 نیادد وا رگیدكد رب فعضكي
 عالطا یلامیئاناوت دوج واب هک وب

| 
 اس ملیف تمنصورتهزآ ینادنج

 تشادن | د نانیمطا بیت رتنیدب و
 ( هیهت ناریدمررب اقلطب یو یاکتا

 ( زا ملین هد هجرک و دوب شیاهملیت
 ( و تقد اهنآیودیو هک یئاهملیف
 را زس )تشاد فورصم یدآب7لوپ
 اب تخس (ندنل رپهش - ۱رتاپوئلک و
 "ِ ک ورد ور تسکش

 یورانآ زا رگبد
 ْ ادعا و بم < زم رف

 ( هجارم یفرکش تیقنوم اب 6

 ُأ
 ۱ «كنارو هدمع فده و رحم

 و «لوب» یزاملبف داکب دودورد
 ( نیاو .. درب لطمدوس کد

۱ 

۱ 
۱ 

 ْأ

 فوت ام رل تسخش نیاتشادئلک تآ مانب | دوخ هچرک ) دیامنیم بیجعرما
 ( اددوخ یتدا هقالع زک ره «تكنار»و

 شب وخ راک لوصحمژا یرتشی نافتناب
 | داترحم زین و + (تسا هدرکت داف
 قوش شنآ ندناشن ورف رما نیارد
 یر) دوبن «داجیا» و «قلخ»هب

 كدنا مهف و تامولعم رکتمرک ره
 تروصب یوس(تساهدوب رنهزا دوخ
 اذیس هصرمسم تسود نپبم درفكي
 شیاه تیلاقژاوا دسقو داهن مدق
 . دوب شتطوب تمدخ هنمزنیآ رد
 یتاعوبطم هبحاصم كي ردرابکبید
 ودرتقو هک مداد ناتیمطانم ت
 یکی ؛ناهجفلتخم هطق ودرد درف
  اماناپرد یرکید و هتايمرواخ رد
 ودره دننک اضات اد «تلعاهو ملیف
 ناتسلکن اد وثک یارب یرتشی مارنح
 دش دنهاوخ لعاق

 نت عباد افت

۱ 3 

 ُا
9 

۱ 
 اد <« تسدرود باجحو اهیوستارف

 + شیپ رب ایی اما . دزک هیت
 قطان نادود یاه تیلاعق نیرت

 تكرام نآ زا « یوروش یادنسم

 ؛شیلاج راکهاش هک دوب یوکست ود
 هلصات دا یک دوک میسک ام یژولی رت

 5+ یاههتشذل یسررب» . تشک لماک نا ۹ ٩۳ ۸ نبب
 ار نزادخ ۲ یهو 9 4 | دروم كرزب تیصخش كي یکدنز هک رفع رب روصم حرش رظن زا اهنت ی

 اینذنتخادنامادب زد هک رظنم شوخ ( یداتساا هبسود طبح+زا هلع رمكب
 ب ( نایمنیادد ۰ دداد ناوارخ تراپم | ددصومب و.یزولب رتنیا يط مامت
 | باوج ناوتتآ هبب تبل دژ ابط [ مج۰ 4 ؟ روک یتاوج » تسحق
 | هب ید اپ دزاددصت و دهدیم دعام ( دد یوکن ترام . دوب هتشک
 َز كي اب یلو دنک ترناسم (ژولوت) ۱ هضرعار«حزق ؛صوت» زن ۳
 مدتههب تبل و یتاهکات دمآ شیپ ۲ درک

 ( ذا و هدرب یب ناوتنآ قشع تاب " ؛اد رک راک ثكب .نامژ نیمهرد
 ودوشیم لیادتم كب را یو داعل ۱ 1 : ۱

 اهدای تیناپصعاب ناوتن آ هجیتنرد [ ۱۹۵ ؛ اس »مان نیمهب یملیف یط اد
 مند زا هک نویروم مادام ۱ مان یرگید نادرک راک ۰ كنج ۱۱

 1 ی ملحم» و ۸ تی یاد ات بناوج دراگ و :فومیسا رک ینک رس
 :تسا ید یی رت یرقاهکاد
 ب . ددوآ دوجوب
 یامنیس ناوا 0 زا فومیسارک

 نویلیم هاجنپ رب اب یلدرتاذود
 و دنمراک را زع حنپ و یسو دئنوپ
 نطود نبا لوسح» ۰ فلتخم رک راک
 هکیماکنع تسا دان و بیجع یتسود

 یراج لاس لیادا ناتسلکت | هکلم
 بال ه اد «كنارررتدآ فذوج»

 هتسیاشیساپس دومت رعتفه« نو داب

 درم نیا ی

۰ ۱ ۱ ۳ 
 س رب یر وس یاس ۱

 «نیکعآ وی «بتزالق یتحو:یوووش كد هشیب رنه فساک رج یدووک ۱

 ویداکمه فشتنیزوک و كرب ورتاب لد.تسا رتآترو شیاج و

 تدلأقم حدد رد و هتشاد یماکمه ا ماههاحص . درکیم اقیا ادرطب ۱

 تساهدومنیم یناهتیلاعف كیرو یکلآ هرجاشم لیقژا ۰ ملیفنیا ۱

 نیادد هک ینادرک راک نیرخآ
 چیو هکت وی یثک رس «میررب یممان لاقم
 طالتخا نادادف رط زا هک تسا
 رامشب یئابنیس و یرتآت یاههویش
 ۰6 ۱۹۵۲ -كب ردنکساو و هتفر

 هضرع ۱۹۵۵ لاب اد < ولت)
 تساهدودت نادرکاش هلبجذایو

 روا موحرم

 یتس رهف دد هک ت سارکد مزد
 هچزد یاپملیفذا تمسق نیا یطهک
 هیهت یوروش یاس, قطأت لدا
 نیکفدرپو نیتشن یا داث آ هب ؛دبدرک
 هناک ادجروطبالیت ریز دشنهراشآ
 . تساهتفرک رارق تحبدروم

 و . (یو روش یاهنیس) ثحبم ایاب

 نایاب
 تالاقمهلملس زا مودلصف

 هب ادوا هداب ود دریگیم میصت
 . یارپ كيرا. دهد 2

 1 ذا میمصت نیا یارجاذا یریگ ولج
 م"/ هبار تیلوژ هک دنکتبم اضاقت لشیم
 تیل وژزا لشیم . دروآ زرو وخدقع
 زین تل وژو دنکیم حاودزا یاضافت
 "[ هبد هدرک لوبق ادوا یاضاقت راچان
 1 .دنکبم طرش دوعاب ودی ایم ردوا دّقع

 دشاب یداداف ورسمه شرهوش یارب
 مجا رم فسا اوت آنابم نیادد

۱ 

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

۱ 
#۴ 
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۱ ۱ ۳2 
 ف ی ۳۹
 َح " ۰ ًِِ یاهام

 ی سخت 9 1
 ی 4 44

 نوسلنیزول * كدارت لی < ماگ اتیر گ ید ربتاکس)

 امنیسملاع بوبس»ناگشیب رند
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 ناریارد هبنوم نیل آیارب هگ راک نامتییا یزبمآ رو ویوداو دیدچ هنر رطب
 دوشم هداد شامن

 تونک ات ملبفنیا تمظعاب #ِ اروم یاههنسحص

 و 7 ۹
 » تا ۳ ۳

۵ 
 سا ۱ هلبر



 یا

 جد هک وب یگ رس
 (ان ومهدزد)ا وستب وکس:یا (وللتا) دلوچ رادناب . س

 یا هزافع لالج طسوت یسراف هلبود
 2 بوم وم + جو + تم جم جم جم وب

 شیل ار یعذاو نادنم رته و اید مامت « رثه»
 دیکیم دحتم هبه زا

 نووهت

 تخسترب وش ۰ نوه هذانج میبشتزا تمجارمماگتنه دناوکبیم

 تكردمين اوتیمن زونهام ,تنادیم زبچ همهوا» :تفکبم نینچو دوب رفاتم
 دوجوب وا هک ار هچن ] مدرمات درذکب بوتادذا یدابز یاهب آدیاب «میتک
 ووب اهنادیقیسوم نیرتداتساو نیرتک دزب وا اهنتهن . دننک گردهددوآ
 تساجراخ امروصتزا هک تسا یدحب وا تظههکلب

 تسا ربمسکش ربا رب ودرللیش دشن ام وا ریارب رد تداستوم

 دناهدیمهفت زونه ار رییکش امادنمهقیم همهزورما ادرللیش

 -یمنكردیب وغباد نووهتب سکچیهاما دسانشیم ایند مامتار تراستوم
 ناسنا.تشاد یاهقطاعرپ بلقو یلاعرکف دیاب وا نتخاتش یارب دنک
 كرد ادوا تمطع است دشاب تخب هربت اقلطماب سویام قشهزا دیاب
 6. :دنک

 تروصرهب اما :تسیننووپهتباب اهنخسیور اجشادد هتبلا ..۰
 ار یمقاو نادنم رنو اند مامت رنه شدوخ لوقبو دوب دنمرته مهدا
 .. وژاسهمسحم « شاقن رعاش ۰ نادیقیسوم . دنکیم دحتم همهذا شیپ
 و قده كيب همه اهن[. دن رادن یرگیدرپ یتیزم كيچيهرنه لیاقفرو
 یاداد نیاذا هتشذگ ریپسکش و نووهتب یبتنم « دنداد قلعت هدیا كي
 رته اب ودره اهنآآ. دنتهزین یرگید مهمو یساسا كرتشم هج و كي
 رنه حواو هارهاشب ودره اهنآ . دناهدرک ربخست اد سانداپ هلقدوخ
 دوجرب وذنآ نم یتسکان د !داکشآ دنویپ كياذلو دن اهدیسد دوج
 . تس) هدمآ

 ناوتین ادریپسکش ۰ دزاسیم ناشن رطاخ ترپ وش هک هن وگناسه
 یاهنطاعرپ بلقو یلاعرکف دیابوا نتخانش یارب» درک هد یگداسی
 و لاوحارد قیقحت و هملاطبب اردوخ رمع هکیلاهنآ دن رایسب . «تشاد
 كردارواتمظعو تددقذاد هکیئاهن ۲ دنک دنایل و دن |هدرب رسپ واراث۲
 هسک یماکنه دب بم دوج وب امدد یبیظعو قیبع ساسحاهچو - دن !هدرک
 تسا هدوب ریپسکش نت انشیک دن زرداهتیا اتف | نی رتک دزی هک میوتشیم

 هدیدنسب دنبامن كرد !دریپسکشرنه دنتسین رداقزونه هکیناپنآ
 نداد ناشن زج نوچدن زادرپب یتغسب و هداد رظن واراثآ ددومرد تسیث
 .دن |هدادن ماجتا یرکیدراک هدشیشان ناشبادورغزا هک یتماهش

 دسر هچ می وکب نخس ریپسکش ةراب رد میدادن ادنآ تیحالصام

 كشیب هک یسیلگن | كرزب نیدقتنم -میئامن هچونرادتحالص عجا رم رظن راهظاب میرب یبتفیقجی.میهاوخب هاگ ره میدوبجم اجنیارد ۰ ميهدب رظن نآ ندوبلاب ندوب یریسسکش ظاسلزاد جيوهکنوب ملیف ةداب رد هکنیاب

 وب را دن راد تیحالص نی رباسر|شیب درومنیارد

 ۱رییسکتش سیپذا یلماک یابتقا ادنآ و هد رک دادیلق
 روژ ونه <زل ونوسدوا> ملبق هکن دوجواب

 .| تسی هتسراش تعب دروم ملیفاب نآ هیاقمو هدشن
 "ناتسلگن ارت ات كرزب .درمرپ وبل است رالرس هک دنن ادب
 0 71۱دارگید یوللتا ككي ۰ تسا هتشون نینچ
 (دون وجتسج «رکیدو هملک نامهرد دی اب ارهلبج

 رک ااید) اد ریپکش هکنیاذا چی وهکتوب یارب

 سه هکیروطن ۲ ادوللتا یدژارت (میئ وک نخس طابتحا
 , هاب وا هک درک شومارف دیابن , تسا یک دزب راختفا هدومن
 رمآ و یسیلکنا ۰ یسود < رنهد هک مین یمدا رکت اما
 او یا هفطاعرپ بلقو یلاعرکف» دیاب رنمكرد یا رب

 ایئاثی رب مدرمب اهشت ریپسکش هکیروطن ام
 مرمیزج نسبا نانیشن رس نآ زا اهنتزیت وا ران ۲ كرد
 مویمارم یدازن فالتخا همهن آ اب ادیمان جی وهکوب
 اربیسکش تمظعو تددق تمدخرد ادوا غ وبنو ددوآ

 اراک رظن هطقن زا . میدذکب تروص رب

 رد چی وهکت وی ملیف میظعو كرزب یژورریپامیسدرب
 نادرک راک اجنیادد . دژاسیم نایامت ارامنیس

 7 زا یلماک هن ود ناونمب دنا وتبم شملایف سناکسرهو

 / .دریگ دارق امنیس رثهناک دنهوژپ هدافتسا دروم
 اد هک یئداوح نداد ناشن نمض اصوصخمات ومزا
 رنه یفرعمژا لبق ملیف یادتبارد) دن |هداتفا قافتا

  صوصخب « نیکفدوپ و نیتشن زبا یاهیدوئت
 یاههلپ رد داتشک فورعم سناکصسژا امتیس نیدقتنم

 اوا رف یراکتباو بلاج تاکت نیارب هوالع
 او قوذ « هقبلسژا هک دن راددوج و ملیفدد نوکانوک
 . دننکیم تباکح

 ک و انوعهدزد طباود زاوک اب هکیماکنه
 تو كشراچدداب نیتسخن یارب وللتا هکتيا درجمب

 هرارت نانکیزاب و نیبدود نیب یریکیهامروت كي

 . دبامنیملقتنمنایچاش امتب
 رنه كي پازولک اینالبژا یخرب دد

 كي تشرد تدوع ینمی ) هدش هنفرگ ماوت
 لانشا اد نیب دود دداک بقعدد رگیدرکپ زاب
 اداو زین موسرگیزاب ایزو رصتخ+ كنيل وا رت
 و نیاب و دن وشد ودرظن زا رگید سعشود
 "كیک دوخ شقن ماجنارد یزاب مطت نودب
 | رن ایچاشامت كنبل وا رت و دمی زا هدافتسا وا

 ,"تسا هدومن دیلوت اهنآ
 !یگ رس» سنامر وف رپ تمظعو تیبا

 ادرگ داک ذا ادو) باسح هک تسا یردقب
 د یلاهنتبدرم نیا ریثات . میداذگیم رانک
 اوریپ هکنآآدوج واب چي هکتوی دوخو تسا
 ازباو نیکفدوب) تسا یودوش یامنبس

 .. دنفلاعم رظن نیااب



 نیم تست دونح وللتا 2و هدیه ءراب

 تسین تو ؛دروآ یمدد یایزا ادوللتا هک ح ۱

 ۱۳ ی اد نیا شد تا یک
 ی

 اه ما ددمهم هبتج نیا ودره جد هکتوب و هاو دا

 رعاخ دوترایلیررک «نووهتب :ندربس كاععب ر

 اما ۰ ميداذتگیموا هاگمادآرسرپ انس تا
 ام ناگواون هکن 7 یا 2

 6 3 ۳ :د رک ادا اددرخ

 ینیمد و دن ریکب لیاقمدد اراهتسدو در

 روهه ناونپ ار جیدهکتوی رتا یللتا» ملی ری ام در

 خیداتیندشن شومارفو هتسج رب (مینک یملامعتسا # با

 یارب؛میشأب هدرک یلیلجت نآ زا کن [یارب هناى) دداعتهام هر
 یدادربلیفنیب دود تشپ دوشک نیادد یا زر مان 

 رتههدهاتم یارب دلن ادب تفرکدنها وخ دارت دیس 1 7
 : دنیا قصتو لمات دیاب یماملین 1 _

 دن اراپملف نینچکی دیاب دن رثهو شنادهنهت اقاو 5 |

 نوچدانیب :تخومآ دنهاوخ یدیدج سرد نآ زا دابره
 7 مهزاب

 ی جهج محو جو جی جی

 ۱ « رام لادوک ّ

 کون از ۰ فآ ۰ لیراد : هدننک هیهت
 كاوتیل لوتانآ : نادرتراک

 ایکس اب

 (ایتیج ری و)دنلپ واه وداب ویلا

 (كيک رتک د) نگو ثل (ترباد) ین ویتسا كلرام
 همجمججنجیجیأ

 و تاوتل راک كیسو شورب صوصخب رظن هطقن كيزا ءاک رم

 سیخعت هد نیم یداکنا لباقرریغ تهابش كي مینک هجوترکترب

 داد میهاوخ
 ژاتوسرپ ودنتسهدنمقالع یداع ریغوبیجع یاههژوب اهنیاودره

 یهاک یتحو ذومرم « كرد لباق ریغ سوتامان هشبمه ابنآ ملبن ياه
 مولعم هدمآ دوجوب اهنآ رد هنوکچ هقالع نبا . دنشاب یمزیگناثرف

 ار اهنآ هقیلسد قوذ هک تسا یابتجاو طیحمریثات دباش
 و ریگب هدرخودوشیارو اهن اب دناوت یمن یسک لاحرهب . تسا هدنادورپ
  تسا اهن ]راک كرسو هفیلسنبا

 بجوم ملیف یاهرتک اراک و هژوسندوم سونامان ن
 یچاشامت .دوشن بلج بن[ راف اب دیاب هک روطتآ

 ورب ووكت امدو ها رعاش یاهیل ابی زاب هاگییبه رکنیم رب دكارخ
 دیجمت و نیحتاد اهنآ غوب و تردق ملیف هدهاشم نمد

 نانامربق ووا نیس « تسادودب ناب رج زا هشیمهوا دوخ ي رل
 ۳ مر طایئراو دن و ۲

 و باپتلاب اروا مارد نایرج و ام زا رةرب ی
 ؛رلیاو ریظن امئیس كررب نادرمرات آ هک 0 رم

 الماک ن

 دزک ی ی

 زن

1 
۱ 

 يبم 7
 امن هک دوشم
 | یاماز

 ردرآ یل
 او یاس

 رو آرد هم

 ایرج
 : ورات هک تسا ابیژو ساسح «رتوم یر

  كيرش ملیف نانامرهق جنرو دددد * دی آ ید

 2 ملیفذا یئزج اددوخ نانا - تا فالخ ر

 "اباد دوخ دوعقعوروظنم رگنیم رپ و كاوتیلاما. تسا فیطل و ابیزرمش
 اهن یثاهدبا یچاشامتهکن ۲ دوجواب هحبتت ددو دنب امل یمزاربا تنوشخ
 رضاح دشاب راک دد یضرغ و دصقررما نیادد هکت ۲ نودب دنک یم كرداد
 دهوزا رق نآ ریثأت تحت اددوخ و هدرک لوبق ادنآتسیت

 هقالع ملبت نبا دد . تسا یبلاج رثا تحب ددوم ملیف « یداب
 هجوتم و: نیدود دابنیا . تسا سوسحم الماکدیورف هب «كاوتیل»

 ۱ راکفاو هبحور برجمو هربخ سانشناور كي ریظن و هدید رکن اتسرامیت
 1 . دهدیم رارق لیلحتو هب زجتدروم هدومن ادیپ ساوح لالتخا هک ادیتژ

 «كاوتبللوتان > داک و مرن تسا تیمها لباق اجتیارد هچن ۲
 مان نادرک راک نیمهذا یملیف امشیپ یدنچ دشابیم ملیق نادررک اک
 مژوس هجوتاب كاوتیل اجت آ رد . میدوت هدهاشم «مزهدیبسژا لبق میمصت>
 , دهد دوخ ملیقب دنتسم الماک هبنچ غ ولکب دوب هدرک یمس ناتساوو

 یا هلبسو رههصالخ وژاتن وم .ناکشیب رته "یژاب . اههنحص یرادربلیفژا
 هحیتن ددو دوب هدوعت هدافتسا دوخروظنم یارب تشادرابتخارد هک

 وا هک دادیم تسد یچاشاش سح نيا ملیف یاشامت نیضرد ءاگهاک

 1 ایر لا ران
 .   نق لها یارب «داملادوکد ملیفرد واراک كيسرییتت هدهاشم

 نداد ناشن یارب كاوتیل هک یتاذاکتبا .تسا بلاجو یلاشاىت امقاو
 3 روخرد العاک هدادماجنا (ایثیجربو) ملیف یلصاژان وسرپ هیحوروراکفآ
 ریاسو ایرد ناشورخ جاوماب طوب رم یاهنالپ .دنشابیم قمعتو هجوت
 شزرا یاراد یبصعداسی هریتو شوشفمراکفاژا كل ویمس یاههنحص

 نا دایی هک ناتسرامیت لخادب طوب رم سناکس. دنشاب یم یناوارف یرته
 نیاددار (دنلی واهوداب ویلا )اینیجرب و یناهتتو 0 تفررد اد فلتخم
 مک یدومع تک رح كياب نییدود سیسو دهدیم ناشن سون امان طیحم
 دنل ولیمنآ و یاهدع هک د درک یم مجم یلادوکس یسو هتف رگحوا مک
 . دودیم رامشب ملیف نیا یاههنحص نیرتبب ذا یکی

 تیاهن نموبتدرقل آ هتخاس نتم زیکناناچیه كيزومزا كاوتیل
 . تسا هدوبت اد هداقتسا

 سب رتکانیا تفک دیاب دلی واهود ایویلاست امروفرپ درومرد

 ۱ تایح یاپیزاب نیرتکدزب زا یکی اجنیا دد اکیرمآ یامنیس كروب

 ۴ . دهدیم هئادا اددوخ یگشیپب رنه

1 

 «بولک هنیس» هراب رد هملک دنچ
 «بولک هنیسو نابآ۱ ۲ هبنشکیژور هلجرد «داملادوک » ملیف

 نارهت دد شب لاسدنچ هک ملیف نیا شیامت دارکت . دمآ رد شیامتب

 نیجنانیا شزرااب و تبثم یاهداکذا یکی دناوت یم دمآهدرب یورب
 . دوش بوصم

 وایکب لاسدنچره اراهنآشیامن دیاب ۰ دید دیاب !داهیلیف نیا
 ام هدیقمب - . دنیامثن شوماررف اراپن [امنیس نارادتسودات درک رارکت
 یدلک ن ب رت تیمهااب (ناربادد)یلعف طیارشاب یئامثیس بولک كي یارب
 . تسیئ نیازج دهد ماجت ادنا وتیمهک

 دیجمتو ریدقت اد «بولک هنیس» ناک دن ادرک هکنیا نیضریام

 شیب اشیس شزداب داتآ نداد ناشن رو هک ميهاوخیم اهن ]ا ميئابنيم

 . . رناهدنشورف كرم: ریظن یک زب یاهلیف میداودیماو دنشاب اشوک شیب
 : 9 یکدتز مخدچیب دد - ددوفناج را مادآ درم - رما رک یلن أتسا

 ایمرب وتا رتاادول -رکو کح روج
 1 ات یو هل ما



 هسنا رف یامنیس یعامتجا شزرا رب راکهاش کلی

 اب ظانظ ادنقف ظ0ان ۱ ۱:۶ 5

 گر روم باتک زا شابتقا

 سید وم

 ۱ )۳ ورد

 زا ثاد رو«

 ۱۳۳ اچ حوا لات دو یموهدش ره ماعالطا همان زورردالبت« کن الب !زاک يل



 نیا همان بیبر
 لاتسر اس انایدام

 تف ۳

 (درتش ادارنآ شیامن راظتنااهت دم تعلق «(

 امنیسملاع كلرزب هی رنه هسالا رتشاب
 اب رفآ هکلم میاددراکساهدن رب داد ها

 رذهه 1 تف ود
 1 ی ِ

 ۲ نیس مر ردیبشمایف دد راکساهدن اتلر ومم ۵ یردوا ۳

 ۱ ۱۷ هرامشهاگتشادزاب سر ِ 1 ملیددد تفت وه مالی و ۱ انردراکسا هدن ر 1 ۱

۱ ۱ 
 ردلناو یلیب اذیسملاعكررب دنمرثه یادرگ ر دنم رنه ک ۳

 سراب هک تسایرفوش رتخد تشذد رس

 نابرا دا رسبهجو: ددوهیف فا هب رجت سل

 اهنا زا كيمادک جا ددزا داهنشیب تس ادم
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 ۳ ۳ نیستم نرتلاع . ترول افوس من

 / ورد


